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నీ ళ్ళ ు ళ-వ జ్ రాల ు
సహారా ఎడారలో పోత్ూ దార త్పాపారు రాము-సోము. 
ఎటెటో తరగారు- సరైన దార చికకనే లేదు. 

రండ రోజులు గడిచేసరక్, వాళ్ళళ దగగరునన నీళ్ళళనీన అయిపోయాయి. 

దాహం..ఎండ. 

ఇంక ఒకక అడగు కడా ముందుకు వేసే పరసిథిత లేదు. 

అపుపాడ వాళ్ళళకు దేవుడ గుర్తచ్చడ.  ఇపుపాడ వాళ్ళళక్ సాయం చేయగల్గింద ఆయన ఒకకడే. 

మనసులో ఆ దేవుడినే త్లచుకున్నరు ఇదదరూ, ఆరతగా..మళ్ళ మళ్ళ. 
అట్ల మగత్లో, ఇసకలో, మండటెండలో పడిపోయిన వాళ్ళళన చూసి జ్ల్పడాడాడ దేవుడ. 

వాళ్ళళ ముందు పరాత్యక్షం అయాయడ.  
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దేవుడిన  కళ్ళతత  చూసేంత్  శక్త  కడా  మిగలేలదు  వాళ్ళళలో-  దేవుడి  మాటలు  కడా  సరగాగ 
వినబడటంలేదు వాళ్ళళకు. 

దేవుడ  చబుత్ూ  పోయాడ  చ్లా  సేపు-  "చూడండి,  అందం  పైె  పైెనే  ఉంటుంద.   మీరు 
'అందంగా  ఉంద'  అనుకునే  వసుతవులో  నజ్నక్  పస  ఉండకపోవచుచ.   'అససలు  బాగాలేదు' 
అనుకునే  వసుతవులో  అపార  సంపదలు  దాగి  ఉండవచుచ.  నజ్నక్  ఎవరకైన్  ఉపయోగపడేద 
మంచి మనసేస.  అదొకకటి ఉంటే చ్లు- అననంట్ విజయం వరసుతంద.." 

రాము  సోములకు  దేవుడి  పరావచన్లు  అకకరలదు-  సావామీ,  మాకు  కాసిన  నీళ్ళుళ  ఇవవాండి  చ్లు. 

మిగతావి  మేం  సొంత్ంగా  ఆలోచించుకొన  నేరుచకుంట్ం" అన్నరు సావామిక్ అడ్డాసూత. 
"అవునవును.   అందుకే  వచ్చను  నేను.  న్  వరక  మీరదదరూ  ఒకటే-  అయిన్   ఎవరక్  ఏద 
కావాలో ఎంపిక చేసుకొనే అవకాశం మీక్దదరకీ వేరు వేరుగా ఇసాతను" అన, దేవుడ రామున దగగరక్ 
పిల్చి, రహసయంగా రండ సంచులు చూపించ్డ.  ఒక సంచీ చ్లా బాగుంద.  మఖమల బటటూతో 
కుటిటూ,  బంగారు  తాళ్ళళతో  అలంకరంచి  ఉననద.  ఇంకో  సంచీ  ముత్కగా,  పాత్  తోలుతో  చేసిన 
తతతలాగా ఉననద.  

"వటిలో నీకు  ఏద కావాలో తీసుకో" అన్నడ. 

"రండోద  వాడిక్  ఇసాతవా?"  అన్నడ  రాము,  సోమువైపు  చూసూత.   "ఉహ,  అత్నకీ  రండ 
అవకాశాలు ఇసాతను" అన్నడ దేవుడ. 

"అన్యయం. మర రండిటిలోనూ ఏద మంచిదో ఎట్ల తెలుసుతంద ఎవరకనై్?" అన్నడ సోము. 
"చపపాలేం.  ఎవరు కోరుకునన సంచిలో ఏముంటుంద అననద పూరతగా వాళ్ళళ రాత్ మీద ఆధారపడి 
ఉంటుంద. మనుషుల రాత్ను నేనే కాదు, ఎవవారూ మారచలేరు" అన్నడ దేవుడ. 

రాము రండ సంచులనూ మారచ మారచ చూశాడ.  రండూ సమానం  బరువు ఉన్నై.  చివరక్ 
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చూపులే గెల్చ్యి.  అందంగా ఉనన సంచీ మీద ఆశ పుటిటూంద. మఖమల సంచిన ఎంచుకున్నడ 
రాము. 
అదే  సమయంలో  దేవుడ  సోముక  రండ  సంచుల్న  చూపించ్డ.   సోము  ఎకుకవ 
ఆలోచించకుండా తోలు తతతన ఎంచుకున్నడ. 

దేవుడ  ఇదదరనీ  దీవించి  మాయం  అయిపోయాడ.  అయిన్  ఇదదరకీ  కనపించకుండా  అకకడే 
నలబడి చూడసాగాడ.  

రాము హడావిడిగా విపిపా చూశాడ- మఖమల సంచిలోపల అదుభుత్మైన వజ్రాలు ఉన్నై! 
సోము తోలు సంచిలో చూసుకున్నడ- నండా నీళ్ళుళ ఉన్న!ై! 
దు:ఖం  కొదీద  రాము  బావురుమన్నడ- "ఈ  వజ్రాలను  నేనేం  చేసుకోను? రూపానక్  ఆశపడదదన 
దేవుడ  అంత్సేపు  చపిపాన్  వినకపోతనే?!  మఖమల  సంచిన  ఎంచుకుననందుకు  న్కు  త్గిన  శాసిత 
జరగింద. ఇపుపాడ ఇక న్కు చ్వే గత!"  అన. 

సోము  వాడిన  ఓదారాచడ-  "ఎందుకురా,  అంత్  బాధ? 

మనదదరం కల్సే కద, వచిచంద? కల్సే పోతాం.  తోలు సంచీలో 
నీళ్ళుళ  ఇదదరకీ  సరపోతాయిలే.   తారాగి  నడక  మొదలెడదాం. 

ఏదో  ఒక  దార  దొరకక  పోదు"  అన్నడ  తోలుతతతన  అత్నక్ 
అందసూత. 
ఇదదరూ   తారాగిన్,  ఇంకా  కొనన  నీళ్ళుళ  మిగిలాయి  తతతలో! 

కొంత్దూరం  నడిచ్క,  వాళ్ళలనే  వత్ుకుకంటూ  వసుతనన 
మనుషులు ఎదురయాయరు వాళ్ళళకు.  

ఆ పైెన రాము సోములు ఇదదరూ వజ్రాలను సమానంగా పంచుకున్నరు. 
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అపపాటివరక వాళ్ళళను కాపాడకుంటూ వసుతనన దేవుడ చిననగా నవివా మాయం అయిపోయాడ.

మనుషున్నక  కష్టూలూ  సుఖాలూ   అనీన  ఎదురౌత్ుంట్యి.   సరగాగ  కల్సి  బరతక్తే  కష్టూలు 
త్గుగతాయి; సుఖాలు అంత్కంత్  పెరుగుతాయి.  

రానునన 2011 లో  అందర సుఖాలూ అంత్కంత్  పెరగాలన ఆశిసూత,
అభినందనలతో- 

కొత్తపల్ల బృందం.

5

తె ల ు గ ు  మ ు తా య ల ు

తెలుగు భాషే తేట గీతోయ
తెలుగు వలుగే మంచి బాటోయ
తెలుగు మాటే గొపపా పాటోయ
తెలుగు మరువకురా!

చదువు చదవితె చ్లున్ అద
విలువ లేనదె చదువు కాదోయ
విలువ చదువుతొ వలుగు వలుగోయ
విలువ చదువేనోయ!

రచన: తాడేల రాంబాబు, తొమిమదవ త్రగత, పరా.ఉ.పాఠశాల, పాత్ పటనం, శ్రాకాకుళ్ళం జిలాల.

చిటిటూ   కవిత్లు
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నీ త  చ ం ద రాక వి గ రాహ ం-3 
జరగిన కథ:  పక్షులకు రుచించన సలహానచిచన కొంగ భంగపడత్ుంద.   వనక్క తరగి వచిచ, అపుపాడ  ఏం  
జరగిందో త్మ రాజైన హంసకు విననవించుకుంటుననద.  దానన మధయలోనే నలువరంచింద హంసరాజు.  ఇక  
చదవండి, నీత చందరాక 26 వ భాగం. 

మూలం: కీ.శే.కందుకర వరశల్ంగం సరళ్కరణ:ఘడియారం వేంకట న్రాయణ శరమ 

"త్న శక్త, ఇత్రుల శక్త ఎంత్టివో తెలీక, కొరావువా 
పటిటూనటుల  ఎకుకవవాళ్ళలను  ఎదరంచదలచిన 
వఱ్ఱివాడ   కష్టూలకు  పుటిటూనలుల  అవుతాడ. 

ఇదవరకు  ఒక  పావురానక్  ఇలాగే  మదమక్క, 

ఒక డేగతో పోరు పెటుటూకొన భంగపడింద.  నీకు 
ఆ కథ చబుతాను విను- అన 'పావురాలజంట-

డేగ'  కథ  చపపాటం  మొదలు  పెటిటూంద 
హంసరాజు. 

పా వు రా ల  జ ం ట-డే గ  
పాండయ  దేశంలో  మధుర  అనే  ఒక  పటటూణం 
ఉండేద.    ఆ  పటటూణంలోన  గుడినొకదానన 
ఆశరాయించుకొన  ఒక  పావురాల  జంట 
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నవసిసూత ఉండేద.  ఒక రోజున ఆ జంట గుడి 
మంటపంలో  నేలమీద  అటూ  ఇటూ 
తరుగుత్ూ ఉనన సమయంలో దూరం నుండి 
ఒక  డేగ  వాటిన  చూసింద.   వాటిన  పటిటూ 
తన్లన, అద ఆ మంటపంలోక్ దూరందుకు 
పలువిధాలుగా  పరాయతనంచింద.   కానీ  దాన 
పరమాణం  పెదదద  కావటం  చేత్,  అద  లోనక్ 
దూరలేకపోయింద.   "వంట  ఇంటి 
కుందేళ్ళగదా,  ఈ  పిటటూలు!?  త్పిపాంచుకొన 
ఎకకడిక్  పోతాయిలే!"  అనుకొన  అద 
అపపాటిక్గాను త్న పరాయతాననన విరమించుకొన 
గూటిక్ ఎగిరపోయింద. 

దాన  ఈ  పరాయతానననంతా  పావురాలు  రపపాలు 
ఆరపాకుండా  నలబడి  చూశాయి.   అపుపాడ 
ఆడపావురం  త్న  భరతతో  అననద-"చూశావా? 

ఇపుపాడా  డేగ  మనల్న  పటుటూకొనేందుకన 
ఇకకడిక్  వచిచకడా,  ఈ  కోట   గోడలు 
మనక్సుతనన  రక్షణను  ఛేదంచలేక  వనక్క 
మరల్పోయింద!   మన  వైపుకు  అద  ఎంత్ 
కోపంతోచూసిందో,  నువ్వా  చూశావుగద! 

మనం  చేసుకునన  పుణయం  వలల,  ఈ  రోజుకు 

మనం  దాన    పాలబడకుండా  త్పిపాంచు-

కోగల్గాం.   ఇక  మీదట  అద  ఎపుపాడూ 
మనమీద  కనున  వేసే  ఉంటుంద.   కనీసం 
ఇపుపాడన్న  మనం ఈ చోటును విడిచిపెటిటూ వేర 
ఎకకడికన్న  పోకపోతే,  ఏదో  ఒకరోజున  దాన 
బారన  పడతాం.   బలవంత్ులతో  విరోధం 
ఎంత్టి  వారకైన్  సర,  మేలు  కరచదు. 
అందుకన  మనం  ఈ  పరాదేశానన  వదల్,  డేగ 
భయం  లేన  వేర  సురక్షిత్  పరాదేశానక్  త్రల్-

పోదాం.  "మా తాత్ త్రవివాంచిన చరువు" అన 
దానలో మునగి చసాతమా, ఎకకడన్న?  'సర, 

అదే  నయం'  అనుకుందామన్న,  ఇద  మన 
పూరువాలు  సంపాదంచి  పెటిటూన  ఆసిత  ఎలాగూ 
కాదు.  ఈ సథిలానన పటుటూకొన వేరాలాడనూ లేక, 

దీననుండి  బయటిక్  రానూ  రాలేక,  ఊరకే 
చచిచపోయేద  ఎందుకు?  ఇపుపాడిక  ఈ 
శత్ురావుక్  త్గిన  ఉపాయానన  వంటనే  వత్కాల్- 

ఆలసయం  కడదు.  ఆలసించ్మంటే  పారాణాలే 
కోలోపాతాం.  అందుకన,  ముందుగానే 
మేలుకోవటం  అవసరం.   ఎంత్  కషటూం  వచిచ-

పడింద,  మనకు?!"  అన  కళ్ళళనీళ్ళుళ 
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నంపుకొన,  జీరబోయిన  గొంత్ుతో  ఏడిచంద 
ఆడపావురం. 

అపుపాడ మగపావురం దాన భయాలను 
కొటిటూపారసూత,  లేత్  నవువాతో  ముఖం 
చివురంచగా  "ఎందుకు,  ఇట్ల  అరథింలేన 
భయాలు  పెటుటూకొన  బాధ  పడతావు?  న్  శక్త 
ఎంత్టిదో  తెలీక  మనసుకు  అనవసరపు 
భయాలను  అదుదకుంట్వందుకు?  'ఉనన 
ఊరు,  కనన  త్ల్ల  ఒకే  రూపు'  అన  వినలేదా? 

తోటివాడి  దెబబకు  జంక్,  ఉనన  ఇంటిన 
పాడబెటిటూ,  పారపోతే  ఇరుగు  పొరుగులు 
మనల్న చూసి నవవారా?  పరువు పోవటం త్పపా 
దీనవలల  వేరఎలాంటి  లాభమూ  లేదు.  దెైవం 
ఎదుర్డిడానపుపాడ  మనం  ఎలాంటి  పరాయత్నం 

చేసిన్  నీటిమీద  రాత్లాలగా  ఏలాంటి 
పరాయోజనమూ  ఉండదు.   వయియ 
ఉపాయాలు  కడా  మన  నుదుటి  వారాత్ను 
మారచలేవు.   ఈ  శరీరానన  ధరంచిన  వాడి 
సుఖదు:ఖాలు   భగవంత్ున  కోరక  మేరకు 
ఏరపాడత్ుంట్యి.  వాటిలో మన పరామేయం 
ఏమీ ఉండదు.  రమమంటే సుఖాలు వసాతయా, 

పొమమన  తోరాసివేసేత   కష్టూలు పోతాయా?  

ఇంకోటి  చపాతను,  విను-  'ఎంత్ 
పరాకరమవంత్ులైెన్  న్  ముందు  త్ల 
ఎతేతందుకు  భయపడతారు-  త్ుచఛమైన  ఈ 
డేగ  ఎంత్టిద?  డేగ  కడా  ఒక  రకపు  పక- 

దయయం కాదు గద, అద?!  ఒక నీచపు డేగను 
త్లచుకొన  మనసులో  ఇంత్  భయపడతా-

వందుకు?  అద  కడా  పక  ;  నేను  కడా 
పక్షినే.  ఎకకడైన్ ఒక వజరం మర్క వజరం కంటే 
త్కుకవదౌత్ుందా?  ఎందుకు, ఊరకే పనక్-

మాల్న పిరక్త్న్నన బోధిసాతవు, న్కు?  

ఆ  మోసకార  పక్షి  మన  మీదక్  వసేత  ఒకక 
ముకుకపోటుతో  దానన  చంపివేయన్? 

వజరంలాంటి  న్  వాడిగోళ్ళళతో  దానన  చీల్చ 

8



కొ త్ తప ల్ ల-డి సె ం బ ర ు2011

చండాడన్?  గొపపావాళ్ళుళ  త్మ  శౌరయ 
పరాకరమాలను  క్రాయారూపంగా  చూపుతారు 
త్పిపాసేత, మాటలోల పరాకటించేందుకు ఇషటూపడరు. 

ఊరకే  న్కు-నీకు  వాగివావాదం  ఎందుకు? 

నువువా  చూసి  మచుచకొనే  సందరభుమూ 
వసుతంద-  న్  మాట  నమిమ,  ఆవగింజంత్ 
చింత్కడా  లేక,  నశిచంత్గా  ఉండ. 

మనక్పుపాడ  వచిచన  భయం  ఏమీ  లేదు'  అన 
ఊరడించింద. 

అద  విన  ఆ  ఆడపక్షి  భరత  మాటకు  ఎదురు 
చపపాటం  ఇషటూం  లేక,  త్న  లోపల్  ఆరాటం 
నుండి  ఊరట  లేక,  మనను  ఆందోళ్ళనతో 
ఊగిసలాడగా, ముఖం వలవలపోగా వరరా నవువా 
ఒకటి నవివా ఊరుకుననద. 

ఇక  ఆ  డేగ  కడా  పగబటిటూన  దానక్మలేల 
మరున్డ  ఉదయానేన-  ఇంకా  సూరుయడ 
ఉదయించకనే-  వచిచ,  ఆలయంనుండి 
బయటిక్  వళ్ళవైపుగా  ఉనన  పరాహరీగోడ  మీద 
చూపు  నల్పి,  మాటు  వేసి  కరుచననద. 

సూరోయదయం కాగానే పక్షులు రండూ ఎపపాటి 
మాదర  ఆహారంకోసం  బయటిక్  వచిచ  ఎగిర 

పోబోయాయి-  అయితే  ఆ  న్టితో  ఆడ-

పావురానక్  మగపావురంతో  ఋణం  తీర-

పోయింద  కాబోలును-  డేగ  గబుకుకన  వచిచ 
మగ  పావురానన  బలంగా  త్న  ముకుకతో 
కరచుకొన  పోయి,  ఆన్టి  భోజన్నక్  దాననే 
తొల్ ముదదగా చేసుకొన, ఇషటూంగా భోంచేసింద. 

ఆడపావురంకడా పుల్నోట చిక్కన మాంసం 
జ్ర  పడడాటుల,  చ్వు  త్పిపా  కనున  లొటటూపోగా 
దేవాలయంలోక్  దూరంద.   ఎంత్టివారైన్ 
చేసుకునన  త్పుపాల  ఫలం  అనుభవించి 
తీరాల్సందే  కదా!   కాబటిటూ  బలవంత్ునతో 
విరోధం మనకే చేటు తెసుతంద. 

అంతేకాదు-  ఎంత్  బలం  ఉనన  వాడికైన్ 
పరుషమైన  మాటలు  మేలు  గూరచవు. 
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దానవలల అనన  పనులూ నషఫలమే  అవుతాయి. 

గొడడాల్తో  నరక్న  చటెలైన్  తరగి  చివుర-

సాతయేమోగాన,  మాటల  వలల  విరగిన  మనసు 
మాత్రం ఇక చకకబడదు.  నోటిమాట చకకగా 
లేకనే  గద,  ఇదవరకు  ఒక  గాడిద  అకాల 
మృత్ుయవు  వాత్  పడింద?!  నీకు  ఆ  కథ 
చబుతాను, విను: 

పు ల్ తో ల ు  క పు పా కు న న  గా డి ద  
కరపురం  అనే  ఊళ్ళ  విలాసుడ  అనే 
చ్కల్వాడ  ఒకడ  ఉండేవాడ.   ఆ 
చ్కల్వాడ  పొరుగూరునుండి  కొరాత్తగా  ఒక 
గాడిదను  పటిటూ  తెచుచకున్నడ.  దానన  బాగా 
మేపి  బల్సేటటుల  చయాయలన  ఉబలాట 
పడాడాడత్ను.   అయితే  అంత్  మేత్ను  కొన 
తేలేక,  'త్గిన  ఉపాయం  ఏమిట్'  అన 

ఆలోచించ్డ.  

చివరక్ అత్నకో ఉపాయం త్టిటూంద.  ఆ గాడిద 
ఒంటిమీద ఒక పుల్తోలు కపిపా, అపుపాడపుపాడ 
అడవిక్  దగగరగా  ఉనన  పొలాలలోక్  తోలటం 
మొదలు  పెట్టూడ.  ఆ  పొలాల  కాపులు 
రాతరాపూట  మసక  వలుగులో  పుల్  తోలు 
కపుపాకునన  ఆ  గాడిదను  చూసి  'నజం  పులే' 

అనుకున  భయంతో  కంపించి  పోయేవాళ్ళుళ. 
దాన  దగగరక్  వచేచందుకు  కడా  భయపడి 
అటునుండి  అటే  పారపోయేవాళ్ళుళ.   ఆ 
విధంగా  నరాటంకంగా   ఎలలపుపాడూ  పచచన 
పైెరుగడిడా  కడపారా  దొరకటం  చేత్,   దానన 
మేస్  మేస్  గాడిద  బాగా  బల్సి,  ఇషటూం 
వచిచనటుల  నరభుయంగా తరగటం మరగింద. 

ఇట్ల  కొంత్  కాలం  గడిచింద.   అడవిక్ 
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దాపులనునన  పొలపుకాపు  ఒకడ  'త్న  పొలం 
అట్ల  నశించిపోత్ుననదే'  అన  చ్లా 
బాధపడాడాడ.  బాగా  ఆలోచించి,  చివరక్ 
మనసును  గటిటూపరచుకున్నడ.   గుండను 
రాయి  చేసుకున్నడ; 'సాహసోపేత్మైన  పన 
చయాయల్సందే-  పుల్  అంత్ు  తేలాచల్సందే' 

అనుకున్నడ.  ఒకన్టి రాతరా బూడిదరంగు 
దుపపాటిన  ఒంటినండా  కపుపాకొన,  పొలంలోక్ 
దూరాడ.   ఆ  పొలానక్  అవత్ల్వైపున  ఉనన 
ఒక  పెదద  చటుటూ  మాటున,  కంటి  రపపా 
వాలచకుండా  నలబడాడాడ-  ఒక  బాణానన 
ధనుసుసకు పూనచ. 

త్న  అలవాటు  పరాకారం  పొలంలో  మేసేందుకు 
వచిచన  గాడిద,  దూరంగా  చటుటూ  నీడన   ఉనన 
ఆకారానన  చూసి,  చీకటోల  మర్క  గాడిద 
అనుకుననద.   కాలం  మూడింద  కాబోలు, 

అద  గటిటూగా  ఓండర  పెడత్ూ  ఆ  రూపం  వైపుకు 
పరుగు పెటిటూంద.  

ఆ అరుపును వినన పొలంకాపు నరాఘాంత్పోయి, 

మరు  నముషంలో  వాసతవానన  గరాహించ్డ. 

చిరునవువాతో  అత్న  ముఖం  పదంత్లైెంద. 

"ఓర!  ఈ  క్లాడి  గాడిదా,  ఇన్నళ్ళూళ  మా 
అందర  కళ్ళూళ  కపిపాంద!"  అన  అత్ను 
నరభుయంగా  దాన  దగగరక్పోయి,  ఒక  పెదద 
కటెటూతో  ఆ  గాడిదను  మోద  అవలీలగా  దానన 
యమపురక్  పంపించ్డ. 

కాబటిటూ, మాట  తీరు బాగుండటం అవసరం. 

మాటలోన  పరుషత్వాం  ఎపుపాడైన్  గానీ 
త్పపాకుండా కీడనే  తెచిచపెడత్ుంద. కాబటిటూ, 
త్న  మేలు   కోరవారు  ఎవరైన్  అద 
తెలుసుకొన,  అణగి  మణగి  ఉండాల్.   సర, 

అద  అటుండనవువా-  త్రావాత్  ఏం  జరగిందో 
చపుపా"  అననద.  అపుపాడ  కొంగ  త్న  కథన్నన 
ఇలా కొనసాగించింద: 

పక్షులతో యుదాధానక్ కడా సిదధాపడి నల్చ్నన 
చపాపాను  కదా,  ఇందాక?  అట్ల  సిథిరంగా 
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నల్చిన  ననున  చూసి  పక్షులనీన  మరంత్ 
రచిచపోయాయి.  

"ఓ  సావామిదోరాహ!  తనన  ఇంటి  వాసాలు 
లెకకపెటిటూనటుల,  మా  దేశంలోనే  తరుగుత్ూ 
మా  రాజులో  త్పుపాలెంచుతావా?  అందుకు 
శిక్షగా  ననున  ఈ  క్షణంలోనే  వధించవలసి 
ఉననద.  అంత్టి  పాపానక్  ఒడి  కటిటూన  నీ  పటల 
కొంచం  కడా  దయ  చూపవలసిన  అవసరం 

ఉననదంట్వా?  

తననద  అరగక,  కాలం  గడవక,  నోటి  తీటతో 
ఇంత్వరక  తెచుచకున్నవు.   చేసుకునన 
పాపానన అనుభవించక త్పపాదు. 

మేం  ఎవరం  అనుకున్నవు?  శౌరయమే 
అలంకారంగాగల  చిత్రవరుణడి  అనుచరులం 
మేము.  తెలీదా?  

(ఇంకా ఏమన్నయో మళ్ళ...) 

12

వా ద కు ల ు!

'వాళ్లవరండ, చినన గొడవకే  గంటల త్రబడి వాదంచుకుంటున్నరు?'

'ఓహ, వాళ్ల...! లాయరలండ' 

అ ం టి ం చ ు కు ం దా ం !

రాము: కాగితాలు అంటించుకోవాల్. కాసత  ఆ జిగురు ఇలా తెచిచపెటుటూ  అఖిల .
అఖిల: దానక్ జిగురందుకు న్న్న.  నీ దగగర  అగిగపెటెటూ  ఉందగా.

జోకు
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పె ద దల  మా ట
రచన:యం.సుషమ భారగవి, తొమిమదవ త్రగత, అభాయసవిదాయలయం, విజయవాడ. 

అనగా అనగా రామాపురం  అనే  ఊళ్ల  గణేష, 

అనేవాష  అనే  ఇదదరు   మంచి   సేనహిత్ులు 
ఉండేవారు. వాళ్ళుళ  చిననపుపాటి  నుండ   కల్సి 
ఉండేవాళ్ళుళ; వాళ్ళళక్  ఏం  కావాలన్న  ఇదదరూ 
కల్సి   వళ్ళ    తెచుచకునేవాళ్ళుల.  అయితే 
అందరు పిలలలాలగే వళ్ళళ ఆలోచనలు కడా వేరు 
వేరుగా  ఉండేవి.   పెదదలు  చపిపాన  మాట 

వినేవాడ  గణేశ.  అనేవాష   మటుకు  ఎవవార 
మాట్ వినేవాడ కాదు. "పెదదవాళ్ళుళ  చపిపాంద 
చేసి  చూసేత  ఏమి?"  అనేవాడ  గణేశ.   "ఏ 
పన్ైన్  మనకు  ఇషటూమైతేనే  చయాయల్" 

అనేవాడ అనేవాష. 

ఒకసార  ఇదదరూ యీత్ కొటేటూందుకు  వళ్లరు. 

తరగి  ఇంటిక్  రాగానే  ఇదదరకీ   దగుగ, జలుబు 
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మొదలయాయయి. గణేష  వాళ్ళల  అమమ  వంటనే 
వాడిక్   మిరయాల  కష్యం  ,  రవవా  గంజి 
ఇచిచ, వావిలాకులతో  ఆవిర పటిటూంద. 

అనేవాష   వాళ్ళలమమ   కష్యం  ఇసాతనంటే   వాడ  
ఒపుపాకోలేదు.  దోసె    కావాలన   గొడవ   చేసి, 

కడపు   నండా    దోసెలు  తన్నడ.  ఆవిర 
పటుటూకోలేదు. 

మరుసటి   రోజుకలాల   గణేష   ఆరోగయం 
కుదురుకుననద.  కానీ  అనేవాష   మాత్రం 
బయట  కనబడ  లేదు.  ఆరోజు  సాయంత్రం 
గణేశ   బయలుదేర    అనేవాష   వాళ్ళళ   ఇంటిక్ 
వళ్లడ.  ఆ  సరకే   అనేవాషక్    జవారం 
ఎకుకవైపోయిందట.  డాకటూరగార    దగగరక్ 
పిలుచకుపోతే  ఆయన  ఆసపాతరాలో 
చేరచమన్నరు.  ఊపిర  తత్ుతలలో  తేమ 

ఎకుకవ  ఉననదన   కృతరామ  శావాస  కడా 
పెట్టూరట.  మూడ  రోజులోల    ఐదారు   వేల 
రూపాయలు   ఖరచయాయయి.   చివరక్, 

న్లుగో  రోజున    అనేవాష   నీరసంగా    ఇలుల 
చేరుకున్నడ. 

అటు  త్రావాత్  గణేష   త్న  సేనహిత్ుడిన 
పలకరంచేందుకు  వళ్త,  గణేశ  వాళ్ళల  అమమ 
అననద-  'నువువా  మాత్రం   ఒకకరోజులో 
బాగయాయవురా,  వడ   చూడ,  నేను 
చపిపానమాట  వినక, ఎంత్ కంగారు  పెట్టూడో!" 

అన. 

ఎవరకైన్    మొండి  పటుటూదల   ఉండకడదు, 

ఒకవేళ్ళ   ఉంటే   అద   చదువు   విషయంలోనే 
ఉండాల్.

14

తె ల్ వి  ఎ కు క వ ైం ద !

కుమార: నేను సరగా చదవటం లేదన మాసాటూరు మొటిటూకాయలు వేసుతన్నరు!

సోము: మర ఏం చేసుతన్నవురా?  బాగా చదువుత్ున్నవా?

కుమార: లేదు, బడిక్  హలెమట్  పెటుటూకొన వళ్ళుతన్న!

జోకు
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క ం చ
రచన: ఆర.శ్రాలత్, 6 వత్రగత, శ్రా విశవాభారత విదాయలయం, గాంధీనగరం, జహరాబాద. 

చోడవరంలో    ల్ంగయయ   కల్పన   చేసు-

కుంటూనే    మొకకల్న   పెంచుకునేవాడ. 

మొకకల   పెంపకం  పటల   అత్నక్    పరాతేయక   శరాదధా  
ఉండేద.  అందువలల      అత్న  దగగర    లేన 
మొకకలంటూ    ఉండేవికావు.  ఆ  గారామంలో 
పరాజలు   ఎవరక్  ఏ  మొకక    కావల్స  వచిచన్ 
ల్ంగయయ   వదదకే  వచిచ  తీసుకళ్లవారు.  

ఒకసార  త్వారగా    ఎదగి,  ఎకుకవ   దగుబడి 

ఇచేచ  రండ  రకాల పండల  మొకకల్న  తెచ్చడ 
ల్ంగయయ  , ఏదో దూర  పారాంత్ం  నుండి. త్న 
పెరటోల  గుంత్లు త్రవివా రంటినీ   న్ట్డ  . 
మేకలు, ఆవులు, ఇత్ర    జంత్ువులు  వాటిన 
పాడ చేయకుండా   చుటూటూ  కంచ  వేయబో-

యాడ. అంత్లో   ఆ  రండిటిలో   ఒక  మొకక 
ల్ంగయయతో "అయయయోయ! ఆగు ల్ంగయాయ! 
న్   చుటూటూ    కంచ   వేసి   ననున   బంధిసాతవా? 
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న్కు   కంచ   వదుద!  సేవాచఛగా   ఎదగనవువా, 
ననున.  ననున  చూసేత   నీకు  జ్ల్  కలగటం 
లేదా?"  అననద.  

"అయోయ! న్ ఉదేదశయం  అద కానే కాదు! కంచ 
లేకపోతే   నీకు  రక్షణ   ఉండదు.  ఆవులు, 
మేకలు  అనీన  ననున  తనేసాతయి!"  అన 
చపాపాడ  ల్ంగయయ.   అయిన్   ఆ  మొకక 
వినలేదు.  "సర,  నీ  ఇషటూమే  కానవువా"  అన  , 
ల్ంగయయ   దానన  వదలేసి,  రండో    మొకకకే 
కంచ  వేశాడ.  

ఆ  మరున్డే   ఒక  మేక  వచిచంద. ముందుగా 
అద    కంచ  వునన   మొకకన   తనడానక్ 
పరాయతనంచింద.  దానకద   సాధయం  కాలేదు. 

అంత్లో  కంచలేన మొకక కనబడింద దానక్. 

దానన  చూడగానే  సంతోషంగా    ఆ  మొకక 
దగగరక్  పరుగెతతందద.  ఆకుల్న  తంటూ 
మొకకనే  లాగేయట్నక్  పరాయతనంచింద.  ఆ 
మొకకక్  పారాణాలు  పోయినంత్  పన్ైంద. 

అంత్వరక  అలాంటి  అనుభవం  లేదేమో, 

గజ గజ్ వణిక్పోయింద పాపం. 

అంత్లోనే  ఎకకడినుండి  వచ్చడో,  ల్ంగయయ 

పరుగు పరుగున   వచిచ  మేకన   వళ్ళలగొట్టూడ. 

ఆ  అనుభవంతో  ఒకక  నముషంలోనే  వడల్-

నటుల  అయిపోయింద  మొకక. 

"ఇందుకే  గద,  త్లీల,  నీ   చుటూటూ   కంచ 
వేసాతనననద?  నువువా    కాసత   పెరగి,  నీ    వేళ్ళుల 
భూమిలో  బలంగా   న్టుకుంటే, ఆ త్రావాత్ 
నీకు కంచ అవసరం ఉండదు. అపుపాడ  ననున 
ఇంక   ఎవరూ   ఏమీ   చేయలేరు.   అపపాటి 
వరక  నీకు   త్గిన   రక్షణ   ఉండాల్  గదా! 

అంత్వరక కనీసం, నేను చపిపాన మాట విను, 

కంచ  వేయనవువా"  అన్నడ  ల్ంగయయ 
దానతో. 

'రైత్ు   వచిచ  త్రమి  ఉండకపోతే   మేక   త్నను 
అన్యయంగా  తనేసేద  కదా?'  సంగత 
అరథిమైన    మొకక  చ్లా  సిగుగపడడాద.  త్నను 
మననంచి   కంచ   వేయమన   ల్ంగయయను 
పారాధేయపడింద. 

ల్ంగయయ  అలాగే    చేశాడ.  అటుపైెన  మొకక 
బలంగా  ఎదగింద.  పెదద  మానులా 
త్యారైంద.  అటుత్రావాత్  దానక్  ఇక  కంచ 
అవసరం  రాలేదు మళ్ళ!
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స్ తరీ శ క్ త 
రచన: క.భారగవి,8 వత్రగత, పరాకృతబడి. మారుపా చేరుపాలు: కొత్తపల్ల 

అనగా   అనగా  ధరమపుర  అన   ఒక   రాజయం 
ఉండేద. దానక్  రాజు  ధరమపాలుడ.  పేరుకు 
త్గగటేటూ   రాజ్యనన    ధరమంగా  పరపాల్ంచేవాడ 
ఆయన.  ధరమపాలుడి   భారయ   సునందాదేవి 
ఆయనకు అననవిధాలా  త్గినద. 

"ఎనన  ఉండ  ఏం  లాభం?  వారసులు  లేరు" 
అన  చపుపాకునేవాళ్ళుళ  పరాజలు,  వాళ్ళల  గురంచి 
ఎపుపాడ  మాట్లడిన్.  వారసులకోసం రాజు- 

రాణి తరగన గుడి లేదు, మునగన నద లేదు. 

దేవత్లు  అందరూ  కరుణించినటుల,  చివరక్ 
రాణి గరభుం  దాల్చంద.  రాజుగార  ఆనందానక్ 
మేర లేదు. రాజయమంత్ట్ పరాజలు పండగలు 
జరుపుకున్నరు.  రాజ్యనక్   వారసుడ 
లభించనున్నడన  మురసిపోయారు. 

చూసూతండగానే   రాణిక్   అందాల  బొమమవంటి 
కుమారత   జనమంచింద. 

రాజుగారతో  సహా  అందరూ  చిననబోయారు. 

అందరూ  రాజకుమారుడికోసం  ఎదురు- 
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చూసుతన్నరు-  అమామయి  పుటేటూసరక్ 
వాళ్ళలందర  ఆనందంమీద  నీళ్ళుళ  చల్లనటుల 
అయియంద.   రాజ్యనన  పరపాల్ంచవలసింద 
అబాబయే  కదా?  అమామయిలక్  సింహాసన 
యోగయత్ ఉండదు!  రాజకుమారత  పుటుటూక ఆ 
రకంగా  పెదద  విష్దమే  అయియంద. 

సంబరాలనీన  మరున్టికలాల  సదుద  మణిగి 
పోయాయి. 

చకకన  చుకకలాంటి  ఆ  పాపను  చూసుకొన 
నజంగా  మురసిపోయింద  రాణి  ఒకకతే. 

రాజుగారైతే  అటు  త్రావాత్  రాణిగార 
అంత్:పురంలో  అడగే  పెటటూలేదు.   అంత్కు 
క్రాత్ం  వరక  'మహారాణ'అన  చుటూటూ  తరగిన 
పరాజలెవవారూ   ఇపుపాడ  ఆమను  పటిటూంచు-

కోవటమే  లేదు!  అయిన్  రాణి  మాత్రం 
పాపకు  ఏమీ  త్కుకవ  చేయలేదు.  తానూ 
ధైరయం  కోలోపాలేదు.  ఆ పాపకు   పరమళ్ళ    అన 
పేరు   పెటిటూ    త్ండిరా  లోటు  తెలీకుండా  అలాలరు 
ముదుదగా   పెంచసాగిందావిడ. 

సునందాదేవి  సవాయంగా తానే ఆ పాపకు అనేక 
విదయలు   నేరపాంద.  అటుపైెన   రాజగురువు 

సతాయనందులవార  సహకారం  తోడవటం 
పరమళ్ళకు  కల్సి  వచిచంద.   సతాయనం-

దులవారు పరమళ్ళకు అనేక శాసాతరీలు, యుదధా- 
విదయలు నేరాపారు.  పువువా   పుటటూగానే  పరమళ్-

సుతందననటుల,  పరమళ్ళ  కడా  అనన 
విదయలలోనూ  ఎంతో   ఆసక్త    కనబరచింద. 

13 ఏళ్ళుళ  వచేచసరక్    అనేక  శాసాతరీలు   నేరుచ-

కోవటంతో  పాటు,  అసమాన   యోధురాలు 
కడా  అయియంద. 

ఆమ   ముందు   ఎంత్టి   పరాకరమవంత్ులైెన్ 
ఓడిపోయేవాళ్ళుళ.  కానీ    పరమళ్ళకు   మాత్రం 
'ఎపుపాడపుపాడ   బయటి   పరాపంచ్నన 
చూదాదమా,  ఎపుపాడపుపాడ  త్ండిరా  ముందు 
త్న  విదయల్న  పరాదరశిదాదమా'  అన  ఉండేద. 

అయితే  ఈ  విషయం  ఎపుపాడ  పరాసాతవించిన్ 
ఆమ  త్ల్ల   మాత్రం  అంగీకరంచేద    కాదు. 

ఒక    రోజున  ఆ  పాప   సతాయనందులవారచేత్ 
సునందాదేవిక్  చపిపాంచింద;  తానూ   ఎంతో 
బరతమాల్ంద-  'మన   రాజయంలోన   పరాజలను 
మాత్రమే   పరశ్ల్ంచి    వచేచసాతన'న.  చివరక్ 
ఎలాగో అనుమత సంపాదంచుకుననద. 

18



కొ త్ తప ల్ ల-డి సె ం బ ర ు2011

ఆపైెన వంటనే   సిదధాంగా ఉంచుకున   త్న  గురరాం 
ఎక్క,  రాజయంలోక్  బయలుదేరంద పరమళ్ళ. 

అలా పోత్ూ పోత్ూ, కనబడడా   పరాత   పలెలలోనూ 
ఆగి,  గురరాం  దగి,  అకకడి  పరాజల  సామాజిక 
సిథితన గమనంచటం మొదలు పెటిటూంద.   పరాత 
చోట్  స్తరీలు  ఇంటి  పనులోల   మునగి  ఉన్నరు, 

లేదా  పొలం  పనులోల  మునగి  ఉన్నరు.  చ్లా 
చోటల  కల్క్  పోయి  ఆడవాళ్ళ  ఇంటిక్ 
కావలసిన  ఖరుచలు  సంపాదసుతన్నరు.  అధిక 
శాత్ం  మంద   మగవాళ్ళుళ  ఊరకే  రోడల వంబడి 

తరుగుత్ున్నరు-  బాధయతా  రాహిత్యం 
మగవారలోనే ఎకుకవగా కనపించింద. 

రాజయంలో  స్తరీల  పరసిథితన   గమనంచిన  కొదీద 
పరమళ్ళకు  ఉదేరాకం  కల్గింద  . "న్  రాజయంలో 
స్తరీలు  ఎందుకు,  ఇలా  హనమైన  పనులోల 
ఇరుకొకన ఉండిపోవాల్? త్మ సామరాధాయాలను 
వాళ్ళళందరూ  ఎందుకు  గురతంచలేకున్నరు? 

రాజయంలో పురుషులు ఎందుకు, ఇలా బాధయత్ 
లేకుండా  తరుగుత్ున్నరు?   స్తరీలందరకీ 
న్లాగా  యుదధా  విదయలు  నేరపాంచ్ల్. లేదంటే 
ఈ రాజ్యనక్  రక్షణ ఉండదు " అనుకుననద. 

వంటనే   సునందాదేవిన     కలుసుకొన   త్న 
ఆలోచనను   చపిపాంద.  మొదట   ఆవిడ  నవివా, 
పరమళ్ళను  ఏమారచందుకు  చూసింద.  కానీ 
పరమళ్ళ  పటుటూ  విడవలేదు.  చివరక్,  పరమళ్ళ 
ఉతాసహానన  చూశాక,  ఆ  త్ల్లకీ   అరథిమైంద- 

త్మ కష్టూలు తీర సమయం దగగరోలనే ఉననదన! 

ఆవిడ  మాట్లడిన  మీదట,  నతాయనందుల-

వారు  మహారాజుకు  చపాపారు:  "మహారాజ్! 

మన  రాజయంలో  అధికశాత్ం  స్తరీ  శక్త   వృధానే 
అవుత్ుననద. స్తరీ చైత్నయమే రాజ్యనక్ శేరాయసుస 
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అన  చబుతారు  పెదదలు.   మన  రాజయంలోన 
స్తరీలను  ఉదేదశించి   పెదద  సాథియిలో  విదాయ 
కారయకరమాలు  చేపటటూవలసి  ఉననద.   వార  శక్త 
మేరకు  వారక్  యుదధా  విదయలూ  నేరాపాల్.  దీనక్ 
మన  యువరాణి  పరమళ్దేవివారు  సరనై 
న్యకులన  మాకు  అనపిసుతననద.   మీ 
అభిపారాయం   తెల్యజేయండి" అన. 

ఆన్టివరక  రాజుగారు  పరమళ్ళ  గురంచి 
ఆలోచించనే  లేదు!  ఒకసార  ఆ  పాప  పరాసాతవన 
రాగానే ఆయన  ఈ  విషయమై  రాణిగార తోట, 

మహామంతరా తోట     సంభాషించ్రు.  మంతరా-
గారక్   పరమళ్ళ  శక్త  సామరాధాయాలు  తెలుసు. 

అందుకన  ఆయనకడా   రాజగురువు 
అభిపారాయానేన బలపరచ్డ.  

దాంతో రాజుగారు   వంటనే  రాజయమంతా  ఈ 
విషయానన   దండోరా    వేయించ్రు.  "మన 
దేశంలోన   స్తరీ శక్తన గురతసూత, వారకోసం పరాతేయక 
విదాయ  కారయకరమం  ఒకటి  త్యారు 
చేయటమైంద.  యువరాణి  పరమళ్దేవి 
ఆధవారయంలో  వారక్  అనేక  శాసాతరీలు,  యుదధా 
విదయలు    నేరపాంచటం   జరుగుత్ుంద.  మరీ 

చిననపిలలలు,  ముసల్వాళ్ళుళ,  రోగులకు  త్పపా, 
మిగిల్న  వారందరకీ  ఇద  త్పపానసర.  స్తరీలంతా 
ఈ  కారయకరమంలో  ఉతాసహంగా  పాలొగన  లబ్ధా 
పొందాలహ"  అన.  పరాజలోల  చ్లామందక్, 

ముఖయంగా  మగవారక్,  ఈ  కారయకరమం 
నచచలేదు.  కానీ  రాజ్జఞ  కనుక,  ఎవరకేగానీ 
ఒపుపాకోక త్పపాలేదు. 

అయితే  పరమళ్ళ  ఉతాసహం,  కారయదీక్ష 
రాజయంలోన  స్తరీలు  అందరనీ  ఎంత్గానో 
ఆకటుటూకున్నయి.  ఎననడూ  ఇలుల  దాటి 
ఎరుగన  స్తరీలుకడా  వివిధ  శాసాతరీలు  చద-

వటంతో  బాటు  క్లషటూమైన    యుదధా  విదయలలో 
శిక్షణ పొందసాగారు.  ఇలా   ఒకక  ఏడాదలోనే 
ఎంతోమంద  రకరకాల  విదయలు   నేరుచ-

కున్నరు.  రాజయమంత్ట్ చైత్నయం తొణిక్స-

లాడింద.  ఇదవరకటి సతబదత్, నరాశ ఇపుపాడ 
లేవు.   ఇపుపాడ   ధరమపుర    రాజయం   ఒక 
పరాతేయకమైన   రాజయం-  అకకడ  పరాత  స్తరీ  ఒక 
ఆదశక్త. 
అదే  సమయానక్  పొరుగు  దేశపు  రాజు 
మారాతండడ ధరమపురపైెక్ దండతత వచ్చడ. 
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మారాతండన సెైనయం పెదదద.  వార సెైనక శిక్షణ 
కడా విలక్షణమే.  వారముందు త్మ సెైనయం 
ఎందుక  పనక్రాదు!  భయపడత్ూనే 
యుదాధానక్ వళ్ళన ధరమపాలుడ, అనుకుననటేల 
కష్టూలలో  పడాడాడ.  మారాతండన  సెైనయం 
ఆయనన  అననవైపులనుండ  చుటుటూముటిటూంద. 

అదే  సమయానక్   ఎకకడినుండి  వచిచందో, 

అసంఖాయకమైన  సెనైయం  ఒకటి  మారాతండనపైె 
విరుచుకు  పడడాద.  ఆ  సెనైకుల  పరాకరమం 
ముందు  నలువలేన  మారాతండన  సెనైయం 
కకావికలైెంద.   అనుకోకుండా  అందన  ఈ 
సహాయానన  ధరమపాలున  సెనైయం  చకకగా 
ఉపయోగించుకుననద.   మారాతండడిన 
పూరతగా తపిపాకొటిటూంద.  

త్మకు అంత్గా సాయం చేసిన సెనైయం ఎవరదో 
ధరమపాలుడిన  అరథింకాలేదు.   నండ  సభలో 
వార సెైనక శక్తన కొనయాడి, వార న్యకుడిక్ 
త్న   కృత్జఞత్  తెల్యజేసుకున్నడ.   తీరా 

చూసేత  అద  న్యకుడ  కాదు- 

న్యకురాలు!  ఆమ  కడా  వేరవరో  కాదు- 

యువరాణి  పరమళ్ళ!  ఆ  సెనైయం  త్న  రాజయపు 
స్తరీశకేత! 
ఆశచరయంతోట,  ఆనందంతోట   మహారాజు 
నోటివంట  మాట  రాలేదు.  ఆడపిలల  అనగానే 
పరమళ్ళను  తాము  ఎంత్  చిననచూపు 
చూసిందీ,  సునందా  దేవిన  ఎంత్ 
అవమానంచిందీ,  ఇన్నళ్ళల  త్రావాత్  ఆ  బ్డేడా 
త్మను  ఎలా  ఆదుకుననదీ-  అనీన  గురుతకొచిచ, 

పశాచతాతపంతో  ఆయన  కళ్ళలనీళ్ళుళ 
పెటుటూకున్నడ.  

అందర  సమక్షంలో  సునందాదేవిక్  క్షమాపణ 
చపపాటంతోబాటు,  'త్న  త్రావాత్  రాజ్యనన 
పరపాల్ంచేద  పరమళ్'  అన  సభాముఖంగా 
పరాకటించ్డ ఆయన. 

యువరాణి పరమళ్ళ న్యకత్వాంతో  ధరమపుర 
పరాజల చైత్నయంలో  గొపపా మారుపాలే వచ్చయి! 
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వా ర స ు డ
రచన: సి.సాయి ధనుశ్రా , 6 వత్రగత, రాధా సూకల ఆఫ్ లరనంగ, అనంత్పురం.

అనగనగా  ఒక   రాజయంలో   ఒక   జమీందారు 
ఉండేవాడ.   అత్నక్   ఇదదరు   కొడకులు- 

రామరాజు,  భీమరాజు.  ఇదదరూ   అందంగా, 

బలంగా ఉండేవాళ్ళుళ; ఇదదరూ  తెల్వైనవాళ్ళ. 
జమీందారు  గారక్   ఒకోకసార  'త్న  త్రావాత్ 
దవాణం  ఎవరక్  అపపాజపాపాల్'  అన  దగులు 
వేసేద.  ఏమంటే ఏ  ఒకకరక్ దవాణం  బాధయత్ 
అపపాజపిపాన్  రండోవాడ  నొచుచకునే 
పరామాదం ఉననద మర! 

అందుకన  జమీందారుగారు  చ్లా  రోజులు 
ఆలోచించి,  కొడకులు  ఇదదరీన   పిల్చి, "ఒర! 

మీరదదరూ  ఇపుపాడ  పెదదయాయరు.  ఇదదరకీ 
మీవంటూ  శక్త  సామరాధాయాలు  త్యార-

యాయయి. త్వారలో మీరు దవాణం బాధయత్లు 
చేపట్టూల్-  న్  బరువ్  త్గిగంచ్ల్.   అయితే 
దానక్  సమాజం  గురంచిన  అవగాహన  చ్లా 
అవసరం.  

అందుకన  మీరదదరూ  ఇపుపాడ  దేశాటన 
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చేయాల్.  దేశాటన  అంటే  ఊరకే  గురారాలెక్క 
దేశం అంతా తరగటం కాదు- మీదంటూ ఏదో 
ఒక  పలెలను  ఎంచుకొన,  అకకడ  సామానుయల-

లాగా  ఒక  సంవత్సరంపాటు   జీవించ్ల్.  ఆ 
సమయంలో  మీరు  న్  కొడకులనగానీ, 

సంపనునలన  గానీ  ఎవవారకీ  తెల్యకడదు. 

వలైెనంత్  త్కుకవ  ఖరుచతో  బరత్కాల్  ఈ 
ఏడాద  అంతా. 

సంవత్సరం  పూరతగా  గడిచ్క,   మీలో  ఎవరు 
ఎలా  గడపుత్ున్నరు  అననదాననబటిటూ,   న్ 
బాధయత్ల్న  మీకు  పంచుతాను  -  మర  వళ్ళ 
రండి"  అన  ఇదదరకీ  చర్క  బండడ 
శనకాకయలు ఇపిపాంచి  పంపాడ.

రామరాజు   త్ూరుపా  దకుకగా  పరాయాణించి, 

చీకటి  పడే  సమయానక్  ఒక  పలెల 
చేరుకున్నడ.  అకకడ  ఒక  పూటకళ్ళళమమ 
దగగరకు  వళ్ళ  భోజనం  పెటటూమన్నడ.  ఆ 
త్రావాత్,  డబుబలు  ఇవావాల్స  వచేచసరక్, 

దరపాంగా  'నేను  ఎవరనుకున్నవు? 

జమీందారు  గార  కొడకును!'  అన 
బుకాయించ్డ.  పూటకళ్ళళమమ  ఎందుకు 

ఊరుకుంటుంద?  'ఎవరైన్  కావచుచ-  న్ 
డబుబలు  న్కు  ఇచచయాయల్సందే'  అన 
పటుటూపటిటూ, అందరనీ  పిల్చి  రగడ  చేసింద.  

ఊళ్ళవాళ్ళుళ  కడా   అత్ను   జమీందారు 
కొడకంటే  నమమలేదు.  అత్న  దగగరునన 
శనకాకయలు  అమిమ  అయిన్  సర, 

ముసలమమ  అపుపా  తీరాచలన  తీరామనంచ్రు.  

రామరాజు    త్న    దగగరునన   బండడ 
విత్తన్లనూ  అమిమ,  ఆ  డబుబతో  డాబుగా 
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కొన్నళ్ళుళ  బరతకాడ  అదే  ఊళ్ళ.   కర్చన 
తంటే  కొండలు  కడా  కరగిపోవా?  ఆ  డబుబ 
త్వారలోనే  అయిపోవచిచంద-  ఇక  అత్ను 
కొన్నళ్ళలపాటు  ఊళ్ళ  అపుపాలు  చేసూత 
బరతకాడ.   ఇంకా  ఆరు  న్లలు  కడా 
కాకుండానే,  అపుపాలవాళ్ళుళ  అత్నన   కొటేటూ 
పరసిథిత  వచేచసింద.   దాంతో  అత్ను  ఎవరకీ 
చపాపాపెటటూకుండా త్ండిరా దగగరక్ చేరుకున్నడ!

ఇక   భీమరాజు  పడమటి  దకుకగా 
పరాయాణించి,  ఒక  పచచన  ఊరు  చేరుకు-

న్నడ.   అకకడ  పదమందనీ   విచ్రంచి, 

చినన భూమి ఒకదానన కౌలుకు తీసుకున్నడ. 

త్ను  తీసుకళ్ళన  శనగ  విత్తన్ల్న  ఆ  భూమిలో 
న్టి,  అందరలాగే  కషటూపడాడాడ.   ఊళ్ళ- 
వాళ్ళళంతా  'అబబ!  భీముడ   మంచి పనమం-

త్ుడబాబ'  అనుకునేటుటూ  పనచేశాడ.   ఐదు 
న్లలు గడిచేటపపాటిక్ అత్న విత్తన్లు అత్నక్ 
తరగి  రావటమే  కాదు;  చ్లా  లాభం  కడా 
వచిచంద.   ఆ  డబుబతో  అత్నొక  చిననపాటి 
చేనును  కొనుకుకన్నడ  కడా.  అలా 
సంవత్సరం  తరగేటపపాటిక్,  త్ను  ఒకకడే 

తనటం  కాదు;  పదమందక్  అననం  పెటేటూ  సిథితక్ 
చేరుకున్నడ. 

ఇక  సంవత్సరం గడిచిన్ భీముడ దవాణానక్ 
తరగి  రాలేదు.  అత్నన  వత్ుకుకంటూ 
జమీందారు  గార  ఆ  పలెలకు  చేరుకున్నరు! 

అపుపాడగానీ  భీముడ   జమీందారు  బ్డడాడన 
ఊళ్ళవాళ్ళళక్   తెలీలేదు!

'అయోయ! తెలీక  ఇన్నళ్ళూళ మేం  ననున ఏదేదో 
అన  ఉంట్ం  న్యన్!  మనసులో 
పెటుటూకోబాక' అన్నరు  ఊళ్ళ  వాళ్ళలంతా. 

భీమరాజు  నవువాత్ూ   'మీరు  ఇట్ల  అంట్రనే 
గద,  నేను  మా  న్నన  పేరు  చపపానద!  మీరు 
ననున  ననునగా  చూడటమే  న్కు  ఇషటూం. 

ఇంత్కాలం  ననున  మీవాడగా  ఆదరంచ్రు. 
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ఇపపాటిక్పుపాడ  ననున  పరాయివాడిన 
చేయకండి'  అన్నడ.  అత్ను  త్ండిరావంట 
దవాణానక్  వళ్ళుతంటే  సగం  ఊరు  వంట  వచిచ 
వడోకలు పల్క్ంద.

దవాణానన  ఎవరక్  అపపాజపాపాలో  తెల్సి- 

పోయింద.  జమీందారు  గారు  మలలమలలగా 
త్న  బాధయత్లనీన  భీమరాజుకు  అపపాజపపాటం 

మొదలు పెట్టూరు.  

అటుపైెన   రామరాజుకు   రాజధానలో  త్గిన 
ఉదోయగం  దొరకటంతో,  వారసుడి   సమసయ 
సులభంగానే  పరష్కరమైంద.  పరాజల  కషటూ-
సుఖాలు  తెల్సిన  భీమరాజు  త్రావాత్తరావాత్ 
మంచి జమీందారుగా పేరు తెచుచకున్నడ.

25
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ఆఫీసర అదరపడేదెపుపాడ!?

జవాబు: జ్యినంగ  రపోరుటూ  తీసుకునన  ఉదోయగి  "జీత్ం  ఎపుపాడిసాతరుసార" అన 
అడిగినపుపాడ!!

 విమాన్శరాయం  దగగర బ్చచగాడి  సోలగన్ ...!?
జవాబు: ఒక డాలరు  ధరమం  చయయండి బాబూ! ఒక డాలరు  ధరమం  
చయయండమామ!!

బటర ఫ్లై అంటే.....!?

జవాబు: వనన  మీద  వాలే  ఈగ!!

సేకరణ: శ్రా వివియస్ మూరత, చొదమళ్ళళ, పశిచమ గోదావర జిలాల



కొ త్ తప ల్ ల-డి సె ం బ ర ు2011

26

నోటి దురావాసనతో ఇంకా ఏమైంద?
(గత్మాసం త్రువాయి..)

అనురాగ గోదావర
ఆరవ త్రగత

నోటి దురావాసన 
బాగాలేదు..

ఎలాగోఒకలాగా 
వదల్ంచుకోవాల్...

      ఏం రాసి ఉంద ఇకకడ?

హ చ చ ర క!

ఈ అందాలన చూసూత 
ఊపిర తీసుకోవడం 

మరచపోయేరు!

హచచరక!

ఈ అందాలన చూసూత ఊపిర 
తీసుకోవడం మరచపోయేరు!

అహా, ఊపిర నల్పితే 
దురావాసన పోత్ుందగా!

          ముందు కాసింత్ గటిటూగా గాల్ వదలాల్...

కానీ చందన్కుమార వదల్న గాల్ 
పరాపంచ్నన చుటుటూముటిటూందలా...

అబాబ! కంపు!
ఎకకడనంచీ 

ఈ దురావాసన!

ఏమిట వింత్ కంపు!

ముగింపు వచేచసార...
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 బొ మ మ కు  క థ  రా య ం డి
నరవాహణ:  శ్రామత జి.లల్త్, telugu4kids.com

ఈ  బొమమను  చూడండి:

ఒ ం టె! 

అకకడ  ఉననద  యజమానేన్?  ఒంటె  అత్నక్  ఏదో  రహసయం  చబుత్ుననటులంద?!   ఏమిట్ 
రహసయం,  ఏమా  కథ?  మీకు   త్పపాకుండా  తెల్సే  ఉంటుంద.   మాకు  ఆ  కథ  రాసి  పంపండి, 

బాగుంటే కొత్తపల్ల ఫిబరవర 2012 సంచికలో పరాచురసాతం.
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మా చిరున్మా: కొత్తపల్ల బృందం, యం ఆర వో ఆఫీసు దగగర, చనేనకొత్తపల్ల, 
అనంత్పురం జిలాల-515101, Ph: 08559 240222, 7702877670.
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ఆ కు ప చ చ  గ ణ ప త  
కొత్తపల్ల అకోటూబరు 2011 సంచికలో ఇచిచన  "బొమమకు కథ రాయండి"క్  సపాందన
రచన: శ్రామత లల్త్, telugu4kids.com 

వాళ్ళళ అమమతో కల్సి కరగాయలు కొనడానక్ 
బయలుదేరాడ  గోప.  కరలాయమమ  పేరు 
రంగమమ.  గోప  వాళ్ళళ  అమమ  కరగాయలు 
ఎపుపాడూ రంగమమ దగగర కొంటూ ఉంటుంద. 

అపుపాడపుపాడూ  గోపన  కడా  త్నతోబాటు 
తీసుకువళ్ళుతంద. 

అమమ  కరగాయలు  బేరం  చేసుతంటే  గోప  ఆ 
కరగాయలతో  ఆడడం  మొదలు  పెట్టూడ. 

సొరకాయను  ఒకదానన   తీసుకున  భుజ్న 
పెటుటూకున,  ఆంజనేయుడిలా  పోజులు  ఇవవా 
సాగాడ. 

రంగమమ అద చూసి కంగారు పడడాద- "దాంతో 
ఆడకు  బాబూ!  క్ంద  పడితే  పచచడౌతాద. 

ఇంక  తనడానక్  పనక్  రాదు"  అన  ఆ 
సొరకాయన  మలలగా  గోప  దగగరునంచి 
తీసేసుకుంద. 

ఇంటిక్  వళ్ళక,   అమమ  వంటే  వంటింటోలక్ 
దార  తీశాడ  గోప.  అమమ  కరగాయలు 
సరుదకుంటుంటే,  ఒక  కాలీఫలవరును  పూల 
గుతతలా  పటుటూకున  వాళ్ళళ  అమమకు  ఇసూత, 
"పరాపంచంలో  అందరకంటే  అదుభుత్ంగా 
వంటలు  వండే  మా  అమమక్  ఈ  పూల  గుతత 
బహమానం!"  అంటూ  ముందుకు  వంగి 
అందంచ్డ. 

వాళ్ళళ  అమమ  గోపక్  ఇషటూమన  పచిచ  కాయరటుల 
తనడానక్  ఇసేత,  పళ్ళంలో  వాటిన  ఏటవాలుగా 
ఒకదానక్ ఒకటి ఆనంచి, "ఇదగో అమామ, ఈ 
కొండలు  చూడ!  వటిన  నేను  ఇటేటూ 
ఎకకయయగలను!"  అంటూ  రండ  వేళ్ళళను 
కాళ్ళళలాగా  నల్పి  ఆ  కొండలు  ఎకుకత్ుననటుటూ 
నటించ్డ. 

మరానడ  మళ్ళ  బజ్రుకు  వళ్ళళ  వలసిన  పన 
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పడింద  అమమక్.  గోప  త్ను  కడా   వసాతనన 
బయలుదేరాడ.  "న్కు  అకకడే  వేర  పన 
కడా  ఉంద  ఒకటి.  ననున  అకకడిక్  తీసుకు 
వళ్ళళటం  కుదరదు.  అందుకన  ఇవాళ్ళల  నువువా 
ఇంటోలనే  ఉండ" చపిపాంద  అమమ. 
"ననున  రంగమమ  బండి  దగగర  ఉంచి  నువువా  నీ 
పన  చూసుకున  రావచుచ  కదా!"  అన్నడ 
గోప.  "వదుదలే  న్యన్!  నువువా  రంగమమ 
కరగాయలతో  ఆడి  వాటిన  పాడ  చేసాతవు!" 

అంద   గోప  వాళ్ళళ  అమమ. 
"నేను  అలలర  చయయనుగా,  నజం!  న్కు 
కరగాయలంటే  చ్లా  ఇషటూం.  తీసుకు 
వళ్ళళవా అమామ  పలజ!" బరతమాలాడ గోప. 

"సర.  ఈ  రోజు  అలలర  చేసేత  మాత్రం 
ఇంకపుపాడూ   వంట   తీసుకు  వళ్ళళను  మర" 

గటిటూగా చపిపాంద   అమమ. 
రంగమమ   బండి  దగగర  గోపన  ఉంచి,  త్వారగానే 
వచేచసాతనన  చపిపా,  గోప  వాళ్ళళ  అమమ  త్న  పన 
మీద వళ్ళంద. రంగమమ ముందు జ్గరాత్తగా ఒక 
చినన  బుటటూలో  కొనన  కరగాయలు  పెటిటూ,  గోప 
దగగర  ఉంచింద.  "ఇంకేవ  ముటుటూకోవదుద 

న్న్న!"  అన  చపిపాంద.  "రంగమేమ  మంచిద 
అమమ  కంటే.  న్కు   ఎనన  కరలు  ఇచిచందో, 

చూడ! " అన మురసిపోయాడ గోప. 

గోప  వాళ్ళళ  అమమ  తరగి  వచేచ  సరక్  రంగమమ 
బండి  దగగర  మామూలుకంటే  ఎకుకవ  మంద 
గుమిగూడి ఉన్నరు. 

అమమ కంగా రు పడింద. 'ఏమయియందో' అన 
అనుమానపడింద.  'గోప  ఏం  అలలర  ఛేశాడో' 

అన  గబగబా  వళ్ళ  చూసింద.  గోప 
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చిననబుటటూలో   కరగాయలను  గణపత 
ఆకారంలో  అమరచ  ఉన్నడ.  దానన 
చూసేందుకు  జన్లందరూ  కుత్ూహలంగా 
దగగరక్  చేర  ఉన్నరు.  'హమమయయ!  ఏం 
కాలేదులే!'  అనుకున  ఊపిర  పలుచకుంద 
అమమ. 
అంత్లో  రంగమమ  అననద-  "మీ  బాబు 
గణపతన ఎంత్ చకకగా చేసిండో చూశావమమ? 

ఈ  బొమమన  చూడనీక్  వచిచ,  అందురూ 
ఇయాల  న్  దగగర  ఎకుకవ  కరగాయలు 
కొనుకుకన  పోయిండరమమ"-  అన.  అట్ల 
మురసిపోత్ూ   గోప  వాళ్ళళ  సంచీలో  ఇంకొనన 
కాయరటుల  కొసరుగా వేసింద రంగమమ. 
కొనన రోజుల త్రావాత్ గోప,  వాళ్ళళ అమామ కల్సి 
రంగమమ బండి దగగర కరగాయలు కొనడానక్ 
వచ్చరు.  ఈ  సార  గోప  చేతలో  ఒక  బుటటూ 
ఉంద.  అందులో  కరగాయలతో  చేసిన 
గణపత బొమమ ఉంద! 

ఇంత్కు  ముందు  త్నకు   వచిచన  ఆలోచననే 
ఇంకొంచం  మరుగు  పరచి,  కళ్ళూళ  అవ 
సపాషటూంగా  గీసి,  చినన  చినన  పులలలతో 
కరగాయలు  పడిపోకుండా  కుదురుగా 
నల్చేలా  అమరచ,  చినన  పళ్ళంలో  కరోచబెటిటూ 
తెచ్చడ   గోప. 

"రపు విన్యకుడి పండగ కద. 'పచచపచచగా 
కరగాయలు  ఎదగాలంటే  మన  భూమి 
బాగుండాల్.  ఈసారీ,  ఇక  ముందూ  కడా, 

రంగులూ,  రసాయన్లూ వాడకుండా చేసిన 
మటిటూ  గణపత  విగరాహాలే  కొన  పూజ  చయయండి' 

అన  చపుపా  రంగమామ,  అందరకీ  "  చపాపాడ 
గోప, ఆమకు  పచచ గణపతన అందసూత. 
"మా బాబే, ఎంత్ అందంగా ఉన్నడయాయ ఈ 
గణపయయ.  మటిటూ  గణపత  గురంచి  అందరకీ 
చబతా.  కానీ  నేను  ఈ  పచచ  గణపతకే  పూజ 
చేసాతనయాయ  రపు.  మా  గణపయయ  లాగే  నీక 
ఆకులు  కాయలంటే  బలే  ఇషటూంలే,"  అంద 
రంగమమ నవువాత్ూ.  
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       చ ం టి   గా డి  ప ం డ ల  తో ట  
పండల  తోట!  ఎట్ల  ఉండాల్?!  ఎలా  పెంచ్ల్?!  ఈ  కథ  చదవి  చూడండి....ఇద  కథ, 

జీవితాదరశిమా, అసలు? 

రచన: శ్రామత ఆదూర హైమవత, విశారాంత్ పరాధానోపాధాయయిన, బెంగళ్ళూరు. 

చంటి గాడిక్ అపుపాడపుపాడే  ఐదేళ్ళుళ వచ్చయి. 

"ఇహ  ఆటలు  కటిటూపెటిటూ  బడిక్  పోవాల్" 

అన్నడ  న్నన.  "ఓఁ  పోతా!  నేన్ందుకు 
పోను?!" అన్నడ చంటి. "మా న్నేన!" అన 
మురసిపోయింద  బామమ. 
త్రావాత్  ఒక  రోజున  చంటిగాడ  నదరలేచేసరక్ 
ఇలలంతా  హడావిడిగా  ఉంద.  ఎవరన  పిల్చిన్ 

పల్కేలా  లేరు.  అమమ  వంటగదలో  ఉంద. 

అపుపాడే  ఏవేవో   వంటలు  చేసేసోతంద.  న్నన 
పనవాళ్ళళకు  పనులు   పురమాయిసుతన్నడ. 

చంటిగాడ   పూజగదలో  ఉనన  బామమ  దగగర- 

కళ్ళడ-  "బామామ!  గడపలకు  పచచగా 
పసుపు  పూసి,  ఎఱ్ఱిగా  కుంకుమ   బొటుల 
పెట్టూరంటి? గుమామలకు   ఆకుపచచ మామిడి 
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ఆకులేంటి?  సతంభాలకు  ఆ  అరటి  చటేలంటి? 

రంగురంగుల  ఆ  పూలేంటి?  నలలన  ఆ  పలక 
ఎవరక్?  ఆ  తెలల  చొకాకయి,  నీలం  నకకరు 
ఎవరక్?  ఈ  రోజు  ఏం  పండగ?"  అంటూ 
సందేహాలవర షం కుర పించ్డ. 

బామమ నవివాంద- "అబోబ! ఫరవాలేదే, చంట ! 
నీకు  రంగులనీన  తెల్సి  పోయాయి,  బళ్ళ 
చేరట్నక్  అర హత్  వచిచనటేల!  ఈ  రోజు  నువువా 
బళ్ళ చేర పండగరా, చంట !" అంద . 
ఆరోజు  చంటి  వళ్ళ  త్ల  సాననంచేసి,  అమమ 
ఇచిచన  కొత్త  చొకాకయి  వేసుకున   అమమ-
న్ననలతోపాటు   పటలమీద  కరుచన  పూజ 
చేశాడ. అందరూ కల్సి వాడిక్ అక్షరాభాయసం 
చేశారు. 

అదే  రోజున  వావాడ  బడిలో  చేరాడ.  అదే 
రోజున  ఒకటోత్రగత పంత్ులుగారు  పలకపైెన 
'ఓ న మః  ' రాసి ఇచ్చరు  వాడిక్. చంటిగాడ 
అన్నడ  "మాన్నన  ఇంటోల  బ్యయంలో 
రాసేసారుగా వటిన?!" అన.  పంత్ులు గారు 
నవివా  "ఇక  మీదట  వటిన  రోజూ  త్రగతలో  నీ 
అంత్ట  నువేవా  రాయాల్,   తెలుసా?"  అన 

అడిగారు.  బుధిధాగా  త్ల  ఊపాడ  చంటి. 

"నువువా  చకకగా  మా  బళ్ళ  చేరావు   కదా, 

అందుకన  ఇవాళ్ళళ  నీకు   మేం  ఏవో 
బహమత్ులు  ఇసాతం.  ఏమిటో  కనుకోక!" 

అన్నరు  పంత్ులుగారు.   చంటి  ఏవేవో 
వసుతవుల  పేరుల  చపాపాడ  గానీ,  అవేవ 
కావన్నరు పిలలలు, నవువాత్ూ.  

ఆరోజు  సాయంకాలం   బడి  వదలగానే 
పంత్ులుగారు   వచిచ,  ఐదు  పండల  మొకకలు 
తెచిచ  ఇచ్చడ   చంటిక్.  సూకలోల  పిలలల 
వయసును  బటిటూ,   ఎవరద  ఎనోన   పుటిటూన- 

రోజతైే,  అయయవారుల   వాళ్ళళక్  ఆ  రోజున  అనన 
మొకకలు  బహమతగా  ఇసాతరట-  ఒకటో 
త్రగతలో  ఐదు;   రండో  త్రగతలో  ఆరు, 

మూడో  త్రగతలో  ఏడ;  ఇలాగ!  వాళ్ళుళ 
వాటిన  ఎకకడో  ఒక  చోట  న్టి,  శరాదధాగా 
పెంచ్లట! 

చంటిగాడ  బామమన,  అమమన  ఊపిర 
తపుపాకోనవవాక,  ఆ  మొకకల్న   న్టేవరక 
గొడవ  చేసూతనే  ఉన్నడ.   ఇంటిక్  న్లుగు 
మూలలోలనూ   న్లుగు  మొకకలు   న్ట్రు- 
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ఇక  మరో  బాదం   మొకక  మాత్రం  మిగిల్ంద. 

"దానన  పెరటోల  వంట  గద  బయట  పెటటూండరారా  ! 
చకకగా  ఆకులు  కోసుకున  విసతర  కుటుటూకున 
భోజనం చేయచుచ" అననద బామమ.   

అపుపాడ మొదలైెంద ఆ అలవాటు- పరాతరోజూ 
చంటిగాడ  నదరలేవగానే  వళ్ళ  ముందుగా 
బాదం  మొకక  దగగర  కర్చన  ముఖం 
కడకుకనేవాడ.  ఆపైెన   ఇంటిచుటూటూ  తరగి 
అనన  మొకకలీన  చూసుకునేవాడ. 

వాటననంటికీ   నీళ్ళుళ   పోసి,  ఆ  త్రావాత్గానీ 
త్ను సాననం చేసేవాడకాదు! 

అట్ల  వాడ  రండో  త్రగతక్  వచేచసరక్ 
అయయవారుల  మరో   ఆరు  మొకకల్చ్చరు. 

మూడో  త్రగతక్  వచేచసరక్  ఏడ  మొకకలు. 

న్లుగో  త్రగతలో  ఎనమిద.  ఐదులో 
తొమిమద  మొకకలు.  అటుపైెన  వాడ 
హసైూకలుకు పోవలసి వచిచంద! 

హసైూకలోల  పిలలలకు  మొకకలు  ఇచేచవాళ్ళుళ 
కాదు.   అయిన్  చంటిగాడి  బామమ 
ఊరుకుంటేగా? పరాత సంవత్సరం వాడి పుటిటూన 
రోజుక్  ఆమ  త్నంత్  తానుగా వాడిక్  మొకకల 
బహమత  ఇవవాటం  మొదలు  పెటిటూంద.  అలా 
అలా  చంటిగాడ   పదో  త్రగతక్  వచేచసరక్ 
95 మొకకలు,  అదనంగా  వాడి   సేనహిత్ులు 
తెచిచ ఇచిచనవి 13- మొత్తం 108 మొకకలతో 
'చంటిగాడి పండల  తోట' త్యారయింద! 

మామిడి , సపోట్ , దానమమ , నమమ , జ్మ , 
పనస,  న్రంజ,  బతాతయి  ఇంకా  రకరకాల 
అరటి  పండూల,  కాయలతో  కళ్ళకళ్ళలాడి-

పోత్ుననద  వాడి  తోట.  ఊళ్ళ  ఎవవారకీ   అంత్ 
మంచి తోట లేనే లేదు! 

పదోత్రగత  పరీక్షల  త్రావాత్,  పాఠశాల 
వార షకోత్సవ   సభలో   పెదద  పంత్ులు  గారు 
మాట్లడత్ూ   "చంటి  మా  బళ్ళ  చదవడం 
మాకంతో  గరవాకారణం.  త్నకు   ఐదో  ఏట 
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లభించిన   మొకకనుండి,  పదో  త్రగతలో 
వచిచన  మొకక  వరక  అనన  మొకకలనూ 
బరతక్ంచి,  త్న  పండలతోటలో   అందంగా, 

నండగా  నలుపాకున,  పరసరాల   పరరక్షణ 
కావిసుతనన   చినన   రైత్ు-  చంటి.  అత్నన  కొంత్ 
సేపు  త్న  తోట  గురంచి  చపపామన 
కోరుత్ున్నను" అన్నరు ఆపాయయంగా.  

జిలాల  అధికారులంతా  చేరన  ఆసభలో  చంటి 
లేచి నలబడి పరాసంగించ్డ- 

"ముందుగా  మా  చిననపపాటి  బడిలోన 
అయయవారలందరకీ,  ఆ  త్రావాత్   మా  బామమ-
గారక్,  అమమ-న్ననలక  వందన్లు 
అరపాసుతన్నను.  సభికులందరకీ  నమసాక-

రాలు!  అయయవారుల,  ఇంటోల   పెదదలు  కడా 
పిలలలకు  సహకరసేత  ఎవరైన్   సాధించలేనదేదీ 
ఉండదు.  పరాత  బడ  మా  బడిలాగానూ,  పరాత 
అయయవారూ  మా  అయయవారలలాగాను   ఉంటే 
దేశమే  మారపోత్ుంద.  పరసరాల   కాలుషయం 
పెరగదు.  పరాయవరణ  సమతౌలయం  దెబబ-

తనదు.   ఎవరక్  కావలసిన  పారాణవాయువు 
వాళ్ళళ  పరసరాల  లోనే  త్యారౌత్ుంద. 

అందరూ ఆరోగయంగా జీవించవచుచ. 

నజ్నక్  ఈ  సన్మనం  చందాల్సంద   న్కు 
కాదు- న్కు మొటటూమొదటి బహమతనచిచన 
ఒకటో  త్రగత  అయయవారక్.  సూకలోల  చేరన 
పరాత  పిలలవాన  పుటిటూనరోజు  పండగక 
మాపంత్ుళ్ళుళ  ఐదేళ్ళతైే  ఐదు  ,  ఆరళ్లైతే  ఆరు 
మొకకల  చొపుపాన  ఇచిచ  ఇళ్ళళలో  పెంచమన 
కోరవాళ్ళుళ.  వాళ్ళుళ  అలా  న్కు   ఇచిచన  ఐదు 
మొకకలీన   న్  బదులు  మా  బామమ,  అమమ 
న్ట్రు. వాళ్ళలక్  కృత్జుఞడిన.  

ఇపుపాడ  మా  బాదం   చటుటూకు  పదేళ్ళుళ.  మేం 
కావలసిననన   బాదం  పండల  తంట్ం;  బాదం 
ఆకుల  విసతళ్ళలలో    ఫలహారాలు   చేసాతం  .  అరటి 
ఆకులు     భోజనం  చేయను  వాడకుంట్ం. 

ఎంగిల్  ఆకులను  మా  ఆవులు  గేదెలు 
తంట్యి; మా దొడోల రాల్న ఆకులనీన చిమిమ, 
గుంట  త్రవివా,  లోపల  వేసి,  మటిటూకపిపాతే   గొపపా 
'పచిచ  ర్టటూ  ఎరువు  '  త్యారవుత్ుంద.  మా 
పూలమొకకలక,  కరపాదులక  ఆ 
ఎరువునే వేసాతం. మా   తోటలో పండే  కరలు, 

ఆకుకరలు,  పండల,  పూలు-  వేటికీ 
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రసాయన ఎరువులు అవసరం కాలేదు.  

మా వంట ఇంటి గుమమం ముందు  మా బామమ 
న్టిన  బాదంచటుటూ  పెదద  పెదద  ఆకులతో 
కొమమలతో  విసతరంచి  ఉంద.   త్న  వడలాపాటి 
ఆకులను  అడడాగా  ఉంచి  వంటగదలోక్ 
దుముమ  ధూళ్  రాకుండా  అడడాకుంటుంద 
అద.  నేను  న్లుగో  త్రగతలో  ఉండగానే, 

మరనన  మొకకలు  న్టటంకోసం   మా  పెరటి 
పకక  సథిలానన  కొనేశారు మాన్ననగారు. 108 

చటలతో  ఈరోజున  మాతోట  ఇంత్  అందంగా 
ఉందంటే,  దానక్    పెదదల  పోరాతాసహం,  వాళ్ళల 
సహాయ  సహకారాలే   కారణం.   మా  ఇంటోల 
వాడే  నీరంతా  కాలువలదావారా  అనన  చటలక 
మళ్ళలా  సిమంటుకాలువలు  కటిటూంచ్రు 
మాన్ననగారు. మా నూత వదద పడడా పరాత నీటి- 

బొటూటూ  ఏదో  ఒక   మొకకకు  అందవలసిందే! 

అందుకే పెదదల సహకారం పిలలలకు అవసరమన 
చపాపాను.          

ఇక,  మా  తోటలో   కాసే  పూలకోసం 
త్ుమమదలు, పండలకోసం అనేక రకాల  పక్షులు, 

వచిచ   చేరుతాయి.  రోజూ  మేం  కోయిలల 

కుహూ  రావాలతో  నదరలేసాతం,  చిలుకల 
పాటలు  వింటూ  పనులు  చేసుకుంట్ం, 

కాకమమలు మేం  పెటేటూ అననపు  మత్ుకులకోసం 
కాచుకుంట్యి. 

మేమంతా  రోజూ    కనీసం  ఒకక  గంట  సేపైెన్ 
తోటపన  చేసాతం-  అందువలల  మా   శరీరాలు 
గటిటూపడాడాయి. ఆరోగాయలు బావున్నయి. డభ్భు ై
ఏళ్ళళ  మా  బామమ   సెైత్ం  మాతో  పాటు 
పనచేసుతంద. ఆ వయసుసలో సహజంగా వచేచ 
వాయధులేవ  ఆవిడకు  లేవు. 

మేం  తనటమే  కాదు;  మా  చుటుటూ 
పకకలవాళ్ళళకీ, మా బడి పంత్ుళ్ళళక అందరకీ 
మా  తోటలో  పండిన  కరలు  పంచి  పెడతాం. 

చ్లామంద  మా  న్ననగారక్  చపాపారట- 

కరగాయల్న,  పండలన   పటటూణానక్  పంపి 
అమమమన.  అమిమతే  డబుబ  వసుతంద-  కాన, 

మేము  కరలు,  పండల,  మొకకలు 
బహమతగా   ఇచిచనపుడ  మా  సేనహిత్ుల 
ముఖాలోల  కనపించే  ఆనందం  ఎనన   వేలు  పెటిటూ 
కొంటే దొరుకుత్ుంద మాకు, చపపాండి!? 

మా  ఇంటి  చుటూటూ   చటుల  ఉండటం  వలల 
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వేసవిలో  మాకు  ఎండ   వేడి  లేనే  లేదు.  మా 
ఇంటోలక్  దుమేమ  రాదు.  సాయంకాలాలోల   మా 
తోటను   చూసేందుకు   అనేక  మంద 
వసుతంట్రు.  వాళ్ళళను  మేము  ఉత్తచేత్ులతో 
పంపనే   పంపం.  మా  ఇంటి  బొండ 
మలెలలకోసం   వధి  వధంతా  ఎదురు- 

చూసుతంటుంద.   ఊర  గుళ్ళళలోల  దేవుళ్ళళకు 
మా  ఇంటి  పూలతో  కటిటూన  మాలలు 
అలంకరసాతరు-  ఇంత్కంటే   గొపపా  ఆనందం 
ఏముంటుంద? 

ఇంటి  తోటవలల   నేను  పొందన  ఈ   అనుభవం 
న్  జీవన  ధేయయానన  నరదశించింద.  నేను 

వయవసాయశాసతరీం చదవాలనుకుంటున్నను. 

అందరకీ  మరోసార  వందన్లు.  న్  కోరక 
కాదనక,  అంతా  మా   తోటకు  వచిచ  అకకడ 
పండిన  మామిడిపండల  ,  పనస  తొనలు  తన 
వళ్ళళమన మనవి " అన ముగించ్డ చంటి. 

అంతా  చపపాటుల  కొట్టూరు.  సభకు  విచేచసిన 
కలెకటూరుగారు  చంటిన  అభినందసూత 
అపపాటికపుపాడ  వాడిక్   'బాల  రైత్ు'  బ్రుదు, 
బంగారు పత్కమూ  బహమతగా  ఇచ్చరు! 

అదండ పిలలలూ, 'చంటిగాడి పండలతోట' కధ! 

మర  మీరు  కడా   మీ  ఇళ్ళళలో  పండలచటుల 
పెంచుతారు కదూ! 
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అందమైన సూక్త అరుణోదయంబటుల 
బాల మానసముల మేలుకొలుపా
సూక్తలేన మాట శృతలేన పాటరా
లల్త్ సుగుణజ్ల! తెలుగుబాల!

-కరుణశ్రా కీ.శే.జంధాయల పాపయయ శాసితరీ
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    రా క్ష స ు డే  న య ం! 
రచన: యు.రాజశేఖర, గణిత్ ఉపాధాయయుడ, జిలాలపరషత్  ఉననత్ పాఠశాల, చనేనకొత్తపల్ల. 

తరుపత    తరున్ళ్ళళలో   వేష్లు   వేయడానక్ 
నలుగురు  కళ్కారులు  అనంత్పురం  నుండి 
బయలుదేరారు,  కారులో.  కొంచం  దూరం 
పరాయాణం చేశాక, ఓ  చటుటూ  క్రాంద  కారును  ఆపి 
విశారాంత   తీసుకుంటూ   వాళ్ళళ  వాళ్ళళ   వేష్ల 
గురంచి  మాట్లడకుంటున్నరు. 

అదే   తరున్ళ్ళళకు   వళ్ళూత   అపపాటికే   అకకడ 
విశారాంత   తీసుకుంటునన   న్గయయ    ఆ 

నలుగురు   కళ్కారులను   పలకరంచి,  'ఏ  ఏ 
వేష్లు   వేసుతన్నరయాయ,  మీరు?'  అన 
అడిగాడ  కుత్ూహలంతో. 

"తాయగానక్    మారుపేరైన   'శిబ్  చకరవరత'  వేషం 
వేసుతన్నను నేను" అన్నడ  మొదటివాడ. 

"దానగుణానక్   పెటిటూన   పేరైన   'కరుణడి'  వేషం 
వేసుతన్నను" అన్నడ  రండోవాడ. 

 "ఆడినమాట  త్పపాన  'సత్యహరశచందర' వేషం 
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వేసుతన్నను నేను" అన్నడ  మూడోవాడ. 

ఇక   న్లుగో   కళ్కారుడ  మాత్రం   ఏమీ 
చపపాకుండా  ఊరకే  ఉన్నడ.  

"ఏమి,  ఈ  న్లుగో   కళ్కారుడ   ఏమీ 
చపపాటేలదు?  ఈయన   వేషం  ఏంటి?" 

అడిగాడ  న్గయయ. 
 మొదటి   ముగుగరు   కళ్కారులూ 
వటకారంగా  నవావారు.  "వడి  వేషం  గురంచి 
వడ  ఏం  చపుపాకుంట్డ,  మమమలనడగు- 

చబుతాం. 'మనుషుల్న   తనే    బరహమ  రాక్షసుడి 
వేషం'   వేసుతన్నడ  వడ!"  అన్నరు 
ఇక్ల్సూత. 

మధాయహనం కాగానే   నలుగురు  కళ్కారులూ 
భోజనం   చేయడానక్   కరుచన్నరు. 

ఇంత్లో   ఒక   ముషిటూవాడ   వాళ్ళళదగగరక్ 
వచ్చడ-   మొదటి  వాడిన  (శిచిచకరవరత) 
అడిగాడ  "అయాయ!  న్లుగు  రోజులుగా 
తండిలేదు,  కనకరంచి   కొంచం  అననం 
పెటటూండి  బాబూ" అన. 

"అబాబ!  ఎకకడిక్   వళ్ళన్   ఈ 
ముషిటూవాళ్ళళగోల-   భరంచలేక  పోత్ున్నను. 

వళ్ళళవయాయ!"  అన  కసురుకున్నడ  శిబ్ 
చకరవరత. 
రండవ  వాడి(కరుణడ)  దగగర  చయియ  చ్చ్డ 
ముషిటూవాడ-  "కొంచం   అననం   పెటటూండి 
బాబయాయ"  అన.   "నీ  కోసం   కాదు,  ఈ 
అననం  తెచిచంద-   మా  కోసం!  ఇద  మాకే 
చ్లకొచేచటులంద    పోవయాయ!"  అరచ్డ 
కరుణడ. 

పటుటూ  వదలన   ముషిటూవాడ   మూడవ  వాడిన 
(సత్యహరశచందర)  "ఆకల్గా   ఉంద-  కొంచం 
అననము   పెటటూండి  "  అన   అడిగాడ. "అననం 
లేదు   సుననం  లేదు-పోవయాయ  "  అన్నడ 
హరశచందురాడ. 

న్లగవ  వాడ  (రాక్షసుడ)  త్నుతనే 
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ఆహారంలో    కొంత్  తీసి  ఆ    ముషిటూవాడిక్ 
పెట్టూడ. 

'దయగల  మారాజువు- చలలగా  ఉండ 
న్యన్!' అన  వళ్ళపోయాడ ముషిటూవాడ. 

 ఇదంతా   గమనసుతనన   న్గయయ,  పగలబడి 
నవావాడ. "రాక్షసుడే మేలు గదయాయ" అన. 

"ఏమట్ల?"  అన  అడిగిన  కళ్కారులకు 
చపాపాడ-  "మీరు  వేసుతననద  మహానుభావుల 
వేష్లే కావొచుచ-  అయితేనేమి? అవి వేష్లే. 

వాటి  వనక  ఉనన  మీ   నజరూపాలకు,  ఆ 
మహానుభావుల  లక్షణాలక  ఏమాత్రం  పోల్క 
లేదు.   దయాపరులైెనవార  వేష్లు 
వేయబోత్ునన  మీరు  నజ  జీవిత్ంలో 
నరదయులే.  మీతో  పోల్సేత  ఆ  బరహమ  రాక్షసుడే 
నయం.  నజ  జీవిత్ంలో   కనీసం 
మనషిలాగాన్ైన్ పరావరతంచ్డ!" అన. 

"మంచి  వేష్లు  వేయగానే   సరపోదు,  మంచి 
గుణాలు   కడా   ఉండాల్"  అన   న్గయయ 
అంటుంటే  ముగుగరు  కళ్కారులూ  వఱ్ఱి 
మొహాలు వేశారు.
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టచర:  సూదతో  గుచిచతే  రకతం  బయటకు  ఎందుకు  వసుతంద చినీన?
చినన:  ఎవరు గుచ్చరో  చూదాదమన టచర!
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తె ల్ వి-బ ల ం
రచన: శ్రామత రాధ మండవ, ఉపాధాయయిన, రషివాయలీ సూకలు, మదనపల్ల.

మొలకవారపలెలలో   రాముడ, భీముడ  అనే 
ఇదదరు   సేనహిత్ులు   ఉండేవారు.  రాముడ 
చ్లా   తెల్వైనవాడ.  ఏ  పన్ైన్   తెల్విగా 
ఆలోచించి   చేసాతడ.   భీముడేమో,  మంచి 
భుజశక్త    ఉననవాడ. ఏ  పన ఇచిచన్  కషటూపడి 
చేయగలడ. 

'తెల్వి   ఉంటే   ఏ  పన్నై్   సాధించగలం' 

అనేవాడ   రాముడ  . 'ఏ పన  సాధించ్లన్న 
భుజశక్త   ఉండాల్' అనేవాడ  భీముడ !  ఈ 

విషయంలో  మటుకు  ఇదదరకీ   గొడవ 
అవుత్ుండేద.  అయిన్  మొత్తంమీద ఇదదరూ 
చ్లా  మంచి  సేనహిత్ులే. 

పెదదయాయక  రామయయ   భీమయయలు వాళ్ళళ వాళ్ళల 
మనసతతావానక్    త్గిన   వృత్ుతలనే 
ఎనునకున్నరు.  రామయయ    వాయపారం, 

భీమయయ  వయవసాయం   చేపట్టూరు.  ఇదదరూ 
బాగా   పైెక్  వచ్చరు  కడా.  రాముడిక్   ఒక 
కత్ురు , భీముడిక్  ఒక  కొడకు. 
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 త్మ  చిననన్టి  సేనహానన  బంధుత్వాంగా 
మారుచకుందామనుకున్నడ   భీమయయ. 
రామయయ   కత్ురనే   త్న   కోడలుగా 
చేసుకోవాలన  అనుకొన  రామయయకు 
కబురంపాడ.  రామయయ  కడా  అందుకు 
ఎంతో   సంతోషించ్డ.  మంచి   ముహరతం 
నరణయించుకున   నశిచతారథిం   ఏరాపాటు 
చేయాలనుకున్నడ.   అదే  సంగత  ఊర 
పెదదలక చపేపాందుకన   పంచ్యితీ  ఆఫీసుక్ 
వళ్ళడ  రామయయ.  గారామాధికార,  ఇత్ర 
పెదదలు అందరూ రామయయ  సేనహిత్ులే మర!  

అదే   ఊళ్ల   పంచ్యతీ   గుమాసాత 
చలమయయ.  చలమయయద  వకరబుదధా.  వాళ్ళళ 
మాటలు   వళ్ళళకు,  వళ్ళళ   మాటలు   వాళ్ళళకు 
చపపాడం,  సేనహిత్ుల  మధయ  త్గాదాలు 
పెటటూడం-  ఇవి  చలమయయకు  చ్లా  ఇషటూం. 

చలమయయక్   కడా  ఒక  కత్ురు  ఉంద. ఆ 
అమామయిన  భీమయయ  కొడక్కచిచ  పెళ్ళ 
చేయాలన  కొంత్కాలంగా  కలగంటున్నడ 
చలమయయ.  ఇపుపాడ   ఈ  సంగత  వినగానే 
అసూయతో  అత్న  కడపు  రగిల్పోసాగింద. 

ఎలాగెైన్  ఈ   సంబంధానన   చడగొటిటూ, 
'భీమయయ    కొడక్క   త్న   కత్ురనచిచ   పెళ్ళ 
చయాయల్సందే' అనుకున్నడ చలమయయ. 

ఆ రోజు  సాయంత్రమే అత్ను  భీముడి  ఇంటిక్ 
వళ్ళ    "భీమయాయ!  నీ  కొడక్క   రామయయ 
కత్ురన   అడిగావుటగా!?  పంచ్యితీ 
ఆఫీసు  దగగర   ఆ  రామయయ   ఏం 
మాట్లడత్ున్నడో   తెలుసా?!" అన్నడ. 

"ఏమన్నడ?!"  ఆశచరయంగా   అడిగాడ 
భీమయయ. 
"ఆఁ!  ఏమంట్డా?!  'గొడడాలాగా 
కషటూపడటం  త్పపా భీమయయకు   కాసతంత్  కడా  
తెల్వి   లేదు;  వాడి   కొడకు   కడా 
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అలాంటివాడే.  అట్లంటి  మొదుదకు   న్ 
కత్ురన   ఇవావాలా   వదాద-  అన 
ఆలోచిసుతన్నను'  -  అన   అందరతో 
చపుతన్నడ చూడ!" అన్నడ చలమయయ. 
రామయయ     చిననన్టి   నుండ  భీమయయను 
త్మాష్గా  ఇలాగే  ఆటపటిటూసూత   ఉండేవాడ- 

కాబటిటూ   'చలమయయ   చపిపాంద    నజమే  అయి 
ఉంటుంద'  అనుకున్నడ  భీమయయ. 
మరానడ   ముహరతం  పెటుటూకోవడానక్  వచిచన 
పెదద  మనుషుయలతో   "పంచ్యితీ    ఆఫీసు 
దగగర   ఆ  రామయయ   మీతో   ఏం   మాట్లడాడో 
మీకు   కడా   తెలుసు  కదా;  మళ్ళ   ఏం 
ముఖం   పెటుటూకున    ముహరాతలు   పెటుటూకోవ 
డానక్  వచ్చరు?" అంటూ  విస విసా  లోపల్క్ 
వళ్ళపోయాడ. 

జరగిన   విషయం   రామయయక్   చపాపారు 
పెదదమనుషులు. 'పంచ్యితీ  ఆఫీసు  దగగర  ' 
అన్నడ  కదా,  భీమయయ?  ఆ  వాకయం 
అధారంగాఏం జరగి  ఉంటుందో ఊహించ్డ 
రామయయ.  ఇదంతా  చలమయయ  పన  అన 
గురతంచ్డ.  చలమయయ   మనసులో   ఉనన 

దురుబదధాన   కడా   తెల్వైన   రామయయ 
కనపెట్టూడ. 

వంటనే  అత్ను  గారామాధికార   దగగరకు   వళ్ళ, 
త్న  అనుమానం  వివరంచి,  సహాయం 
చేయమన  కోరాడ.  గారామాధికార  వళ్ళ 
భీమయయతో  మాట్లడేసరక్   చలమయయ 
దుషటూత్వాం బయట పడడాద.   

వంటనే  భీమయయ     కోపంతో   చలమయయ 
ఇంటిక్   వళ్ళ   "నజంగా  జరగినదేమిటో 
చపాతవా,  లేదా?!"  అన   గటిటూగా  అరుసూత 
చలమయయ   మీదక్  చయ్యతాతడ. 

"క్షమించు   భీమయాయ!  దురుబదధాతో   నీకు 
చపుపాడ   మాటలు  చపాపాను!"  అంటూ 
భీమయయ   కాళ్ళళ   మీద   పడాడాడ    చలమయయ. 
తేరుకునన   భీమయయ    అపపాటికపుపాడే 
రామయయన,  పెదదమనుషులన   పిల్పించి 
ముహరతం  పెటుటూకున్నడ. 

"చూశావా!  తెల్వితో   చలమయయ    పన 
పటిటూంచ్ను!"  అన్నడ  రామయయ 
భీమయయతో . 
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"ఆ!!  సరలే!  నీ  తెల్వితోనే   పన   అయిందా? 

గటిటూగా   బెదరసూత   చయ్యతతతే   గాన   నజం 
బయటిక్  రాలేదే ?!" అన్నడ  భీమయయ. 
"నేను    చపిపాందే    రటైు  అన  అనుకోవడం  వలల, 
'అద  త్పుపా-ఇద  రటైు' అంటూ  ఏరపారచుకునే 
పనక్రాన   అభిపారాయాల   వలలనే   మనుషుల 
మధయ   వషైమాయలు  ఏరపాడత్ున్నయి.  మీ 

అభిపారాయ   భేదాల   వలలనే  కదా,  బంగారం 
లాంటి   మీ   సేనహం   పాడవబోయింద? 

ఇకన్ైన్  ఇలాంటి  వయరథి  వాదనలు  మానండి!" 

అన్నడ  గారామాధికార  గంభీరంగా. 

అంగీకరంచినటుల,  సిగుగగా  నవావారు 
రామయయ-భీమయయల్దదరూ.
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1. ఇదవరకైతే  "ఓ కారుడా ముకక రాసేత  చ్లు!" అనేవారు.  మరపుపాడ!? 

జవాబు: "మిస్ డా కాలు  ఇసేతచ్లు" 

2. ఆధునక  భసామసురులు ఎవరు!? 

జవాబు: తాము   పరాయాణించే  బసుసలు  తామే త్గలబెటుటూకునేవాళ్ళుళ. 

3. బయట వుండే  వాయువు  శరీరంలో  వుంటే....!? 

జవాబు: ఆయువు. 

4. సోమరపోత్ును ఎవరైన్   'చ్వరాదా ' అన  తడితే ...!? 

జవాబు: 'బదధాకంగా వుంద బాబూ'   అంట్డ. 

సేకరణ: శ్రా వివియస్ మూరత, చొదమళ్ళళ.
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పు ల్- చి ల ు క
ఆంగల మూలం: సహాన్, బెంగలూరు. తెలుగు సేత్: న్రాయణ, కొత్తపల్ల బృందం
ఆధారం :  telugu4kids.com వారు కొత్తపల్ల కోసం గత్ంలో అందంచిన పుల్-చిలుక చిత్రం

పడమటి కనుమలోలన దటటూమైన అడవిలో, ఒక 
రోజున..  అంత్కు  ముందెననడూ  కానరాన 
పంచవన్నల  రామ  చిలుక  ఒకటి-  ఆశపోత్ు 
పుల్ కంటపడింద.  

సుదూరంగా  ఉనన  దక్షిణ  అమరకా  నుండి 
వచిచనటులంద-  నండైన  రంగులతో  కనుల- 

పండవ చేసుతననదా చిలుక.

“అదుభుత్ం! అసాధారణం! ఇలాంటి పక్షి  ఈ 

అడవిక్  కొరాత్త  అయిఉండాల్.   నేను  చిననగా 
ఉననపుపాడపుపాడో  ఇట్లంటి  పక్షినొకదానన 
చూసినటుల గురుత..మళ్ళ ఇనేనళ్ళలకు..” ..  పిటటూ 
పుల్క్  అందనంత్  ఎత్ుతలో  చటుటూ  మీద   వాల్ 
ఉననద.

అకసామత్ుతగా  రామచిలుక  అరచింద- 

అడవిలోన   నశశిబదంలోంచి  ఆ  అరుపు  దూర-

దూరాల  వరక   దూసుకుపోయింద. 

44



కొ త్ తప ల్ ల-డి సె ం బ ర ు2011

అపపాటివరక   "క్రాచ,  క్రచ,  క్రాచ,  క్రచ" 

అంటునన  కీచురాళ్ళుళకడా  ఆ  ఒకక 
అరుపుతో నశశిబదంలో కరుకుపోయాయి.

“ఉం...హం...  ఇపుపాడ  గుర్తచిచంద..” 

అనుకుననద  పుల్   నేను  దీనన   ఇంత్కు”  
ముందు  చూసింద  ఇకకడ  కాదు-  మనుషుల 
ఇంటోల!  అపుపాడోసార  నేను  తరుగుత్ూ 
తరుగుత్ూ  మనుషులుండే  చోటుకు  దగగరగా 
వళ్ళను..అపుపాడ  చిలుక  కడా  వాళ్ళల  లాగానే 
మాట్లడత్ూ  ఉననద!  బదులుగా  వాళ్ళుళ 
దానక్  ఏదో  తండి  తనపిసుతన్నరు!   'ఎంత్ 
తెల్వైన  పిటోటూ  చూడ,  ఇద!'  అనుకుననద 
త్ను- అపుపాడ!”

చిలుక  "కీరాచ...!"  అన  మరోసార  అరచేసరక్ 
పుల్  త్న  ఆలోచనలోలంచి  మళ్ళ  ఈ 
పరాపంచంలోక్  వచిచంద.   దానక్   ఉతాసహం 
వేసింద-  చూసుతంటే ఈ పిటటూ 'దార త్పిపానటుల, 
ఎటు  పోవాలో  తెలీక  మధన  పడత్ుననటూల 
తోసుతననద.   ఈ  ఈకల  కుపపాన    మినహా-

యించుకొన  చూసేత..  ఇదేదో  మంచి 
రుచికరమైన  టిఫినే అయేయటులంద!

పుల్  మలలగా  చిలుక  వైపుకు  కదల్ంద. 

అయితే  అదే  చటుటూమీద  కరుచనన  కోత  దానన 
చూసేసింద  అపుపాడే.   “ఊంఫ్..ఫ్.. 

ఊంఫ్..ఫ్..  ఊంఫ్..ఫ్  అన  ముందుగానే”  
హచచరకలు  జ్రీ చేసేసింద చిలుకకు.

కోత  అరుపులు  వినగానే  చిలుక  అటు  తరగి 
చూసింద:  నలుపు-పసుపు  చ్రల  పెదద  పుల్! 

మలలగా నడచుకొన వసోతంద త్నవైపే!

“హేయ! హలోల! కులాసాన్?” అరచిందద, 

భయం భయంగానే, పుల్న చూసూత.
నడసుతననదలాల ఆగిపోయింద పుల్. త్ల పైెకతత 
చిలుకకేసి  చూసూత  అననద-  “ఎందుకు, 

నువువా   మనుషుల  లాగా  మాట్లడ-

త్ున్నవు?” అన.
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“ఎందుకంటే  న్కు  ఆహారందొరుకుత్ుంద 
కనుక-   మనుషులంటే  న్కు  చ్లా  ఇషటూం 
కనుక!” అననద  పంచవన్నల రామచిలుక.

“ప్చ.చ..చ..చ.  వాళ్ళుళ  నీకు  తండి  పడేసాతరు 
కనుక!  అంతే!!  వాళ్ళుళ  నీకు  కాసింత్  తండి 
పడేసాతరు  కనుక,  నీకు  వాళ్ళలంటే  ఇషటూం. 

అంతే!”  దానన  ఉడిక్సూత అననద  పుల్,  అదే 
సమయంతో   త్న  పంజ్న  విదల్చ   దానన 
అందుకునేందుకు పరాయతనసూత.
రామచిలుక   పైె  కొమమ మీదక్ ఎగిర కరుచననద 
లేచి  నలబడడా  త్న  ఈకల్న  ముకుకతో  సర 
చేసుకుంటూ   అననద:  ”వాళ్ళుళ   నేను 
ఉండేందుకొక నవాసం  కడా ఇసాతరు!” అన.

ఇలా  మాట్లడత్ూ  వేట్డటం  పుల్క్  బాగా 
నచిచంద.   'చిలుక  అల్సి  పోయేంత్వరక 
దానన  ఒక  కొమమ  మీదనుండి  మరో  కొమమ 
మీదక్ దూక్సూత ఉంటే బాగుండేటులంద..' 

పైెక్  అననదద,  చిలుకతో-  “అడవిలో  కడా 
నవాసాలు  ఉన్నయి!  మర   అవనీన  న్కు 
ఉచిత్ంగానే  దొరుకుత్ున్నయి-  ఏ  మనష 
వాటిన  న్కు దానం చయయనకకరలదు!” అన, 

కొదదగా చేత్ులు చ్చి  పైెక్ ఎగురుత్ూ.

"పుల్న  ఆలోచనలోల  ఉంచితే   త్పపా,  నేను 
త్పిపాంచుకునేందుకు  వలయేయటుల  లేదు-” 

అనుకుననద  చిలుక.   పైెక్  అననద-”కనీసం 
అకకడ నీలాంటి కరారజంత్ువులనుండి రక్షణ 
అయితే  ఉంటుంద!”  అన.   అట్ల  అనగానే 
ఎగిర మరోకొమమ మీద వాల్ంద.

“హప్..!”  అననద  పుల్,  మరోసార  పైెక్  ఎగిర 
దూకుత్ూ,  చిలుకను  అందుకునేందుకు 
పరాయతనసూత.  'మళ్ళ  త్పిపాంచుకుంద!'  అన 
మనసులోనే కోపగించుకుంటూ.

“వాళ్ళుళ  అకకడ  నీక్చేచ  నవాసం  అడవిలో 
భదరంగా  ఉండటం  ఎలాగో  నేరపాదు  అననద”  
అకకసుతోటి,  మరోసార   చిలుకను 
అందుకునేందుకు పరాయతనంచి విఫలమౌత్ూ.

“అకకడ  వాళ్ళుళ  నన్నంతో  అభిమానసాతరు! 

అందరూ  ననున  ఎంతో  మచుచకుంటూ 
ఉంట్రు!”  వాదంచింద  చిలుక,   అకకడి-

నుండి ఎగిర, ఎండిపోయి నలబడడా ఒక మొదుద 
మీద వాలుత్ూ.  
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"అభిమానంచటం  అంటే  ఏంటి?  ఆ 
అభిమానం   నీకు  ఎందుకు?” అడిగింద  పుల్ 

బరతకేందుకు  అద అంత్ అవసరమా“ ?” 

“పేరామించబడటం  అనేద  చ్లా  బాగుం-

టుంద!"  అననద  చిలుక,  ఎగిర  మరంత్ 
దూరంగా వాలేందుకు శరామపడత్ూ.  

“అవునవును.   బాగుంటుంద.   అయితే 
బోనులో  పెటిటూ  బంధించేశాక  ఇంక  ఆ  పేరామను 
ఏం చేసుకుంట్ం?"  అననద పుల్.  

“అంతేకాదు;  నీకు  నీలాకాశంలో  సేవాచఛగా 
విహరంచటం  అంటేనూ,  పచచటి  అడవిలో 
సంతోషంగా ఎగరటం అంటేనూ అసలు తెలీనే 
తెలీదు!”  అననద,  దగగరలో  ఉనన  ఒక  చటుటూ 
బెరడను బరబరా   గోక్,  త్న గోళ్ళలకు పదును 
పెటుటూకుంటూ.  

“అడవిలో  ఎగరటమా..?  కానీ-..  కానీ-.. 

న్కు  అసలు  ఎగరటమే  రాదు!”  అణచి-

పెటుటూకునన ఆవేదనను ఒకకసారగా వళ్ళలగక్కంద 
పంచవన్నల  రామ  చిలుక.  అలా  అరవటంలో 
అద  త్ను   నలబడడా  కొమమ  మీదనుండి 
దూరంగా ఉనన ఇంకొక కొమమ మీదక్ దూక్ంద 

బలంగా.   

కలగాపులగమైన   త్న  ఈకల్న  మర్కసార 
సరుదకుంటూ    అద  లోత్ుగా  ఆలోచించింద. 

అటుపైెన  విచ్రంగా  అననద- “ఊహ  తెల్సిన 
న్టి నుండ నేను పంజరాలోలనే ఉన్నను.  పెదద 
పెదద  పంజరాలు;  కాకపోతే  చినన  పంజరాలు. 
నేను  పుటిటూందే  ఒక  పంజరంలో!    కొంచం 
దూరం  కడా  సొంత్గా   ఎగిర  పోవలసిన 
అవసరం  కలగలేదు  న్కు  ఏన్డూ!    న్ 
పరాత  అవసరానీన  మనుషులే  తీరాచరు;  మంచి 
తండి  పెట్టూరు.   నేను  చేయాల్సందలాల  ఏవో 
కొనన  చినన  చినన   క్టుకులు  నేరుచకోవటం; 

వాటితో  వాళ్ళళ  మనసులకు  సంతోషం 
కల్గించటం.   న్  పంజరంలో  న్కు  చకకన 
భదరతా  భావం  ఉండేద.   దానలోనుండి 
బయటిక్  రావటం  ఇదే  మొదటిసార,  న్కు. 

జీవిత్ంలో  మొదటిసార   నలబడాడాను  నేను- 

ఇలా..  -  ఈపొదల   మధయ,  చటల  మధయ, 
ఘోరమనై  అడవిలో,  ననున  తనేందుకు 
పూనుకునే  కరార  జంత్ువులకు  ఎదురుగా! 

'త్రావాత భోజనం ఎలాగ?'  అన  నేను ఇపుపాడే 
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ఆలోచిసుతన్నను-  అదకడా   న్  జీవిత్ంలో 
మొదటిసార!   నేను  ఇన్నళ్ళూళ  నేరుచకునన 
క్టుకులు  ఏవ  కడా   న్కు  ఇకకడ  ఒకక 
వేరుశనగ పపుపానూ తెచిచ పెటటూవు!”

“బాధపడకు,  మిత్రమా!  నీ    పిరాయమనై 
మనుషుల్న  నువువా  త్వారలో  కలుసు-

కుంట్వులే.  ఇంత్  సేపూ  నేను  ఎంత్ 
పరాయతనంచిన్  నువువా  న్కు  దొరకలేదు- 

బరతక్  పోయావు.   ఇక  నువువా  ఇపుపాడ 
చయాయల్సందలాల  అదగో-  ఆ   వదురు  పొదల 

మీదనుంచి  ఎగరటం.   అవి  దాట్వంటే 
నువువా  నీ  మనుషుల  మధయ  ఉంట్వు.   పో! 

ఎగురు  ఇంక!”  అననద  పుల్,  వనక్క 
తరుగుత్ూ.

రామచిలుకక్  నోట  మాట  రాలేదు.  పుల్ 
మాటలు  నమమ  శకయం  కాలేదు.   కానీ 
అంత్లోనే దానక్ మనుషుల గొంత్ులు, వాళ్ళళ 
అరుపులు,  చపపాటుల,  వాళ్ళుళ  నడచి  వసుతనన 
శబాదలు  వినబడాడాయి.  "ఓహ...  సుపర-

చిత్మైన మనుషయ సవారాలు! “  

చటుటూ   క్రాంద  పుల్  నశశిబదంగా   నడచి 
పోత్ుననద...  ఎండిన  గడిడా  లోంచి,  ఆకుల 
మధయలోంచి-  అకకడ   పరచుకునన   వలుగు 
నీడల  పందరలో  కరగిపోత్ూ.    “ఓహ! 

చ్రలు  ఉననద  అందుకే  అననమాట!” 

అనుకుననద  చిలుక,   దానకేసే  అబుబరంగా 
చూసూత.
ఇపుపాడ  గొంత్ులు   మరంత్  గటిటూగా 
వినబడత్ున్నయి.  చిలుక  మళ్ళ 
పంజరంలోక్  చేరుకోవాల్   ఇంక.  
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ర గ ు ప ళ్ళ ళ  ర ు చి  
వాలీమక్  రామాయణంలో  వచేచ  శబర  కథ  అసలు  ఇలా  లేనే  లేదట!  అంటే  మనం  దీనీన  చదవచుచ,  దానీన  
చదవచుచ- రండ వేరు వేరు కథలు !!
మూలం: పరాతప్ అగరావాల    తెలుగు అనుసరణ:న్రాయణ, కొత్తపల్ల బృందం 

శ్రారాముడ, ఆయన  త్ముమడ  లక్ష్మణుడ- 

ఇదదరూ   స్త్మమను   వత్ుకుకంటూ 
తరుగుత్ున్నరు  అడవిలో.  స్త్మమనేమో 
రావణాసురుడ    ఎత్ుతకుపోయి   లంకలో 

దాచిపెట్టూడ.  కానీ   రాముడిక్,  లక్ష్మణుడిక్ 
ఇంకా   ఆ సంగత   తెలీదు.  ఇదదరూ  ఆత్రంగా 
వత్ుకుత్ూ    పోత్ున్నరు-  పరాత   చటుటూనూ, 

పుటటూనూ  శోధిసూత. 
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అంత్లో    దూరంగా   చినన   చినన   గుడిసెలు 
కనబడాడాయి.  అకకడేదో    ఊరు  ఉననటులంద. 

'ఊళ్లకళ్తే  స్త్మమను   గురంచి  అడగొచుచ.. 

అట్లగే    ఏమైన్    కొంచం   తనేందుకు 
దొరకచుచ,  కొంచం   సేపు   విశారాంత 
తీసుకోవచుచ'   అనపించి   అటువైపుకు 
నడిచ్యి   వాళ్ళల   పాదాలు. 

ఇంకా    ఊళ్లక్    పరావేశించకనే    ఒక   గుడిసె  
కనబడింద.  చినన గుడిసె- ముందొక  చకకన 
పూలతోట.  కంచ   చుటూటూతా    అలులకునన 
తీగలు,  శుభరంగా  ఊడిచ కళ్లపుచల్లన  లోగిల్. 

వాళ్ళుల   ఆ  గుడిసె   ముందు   నుంచి 
పోత్ుండగా,   వాక్ల్   దగగర    నలబడడా 
ముసలవవా   ఒకామ   కళ్ళలపైెన   చేత్ులు   అడడా 
పెటుటూకొన    చూసింద-   'ఎవరు   వళ్ళుల?' 

అననటుల. 
గబగబా    పరుగెత్ుతకొన    వచిచ   వళ్ళలముందు 
నలుచననద.  రాముడి    కళ్ళలలోకే    చూసూత 
ఆయన   చేత్ులు   పటుటూకొన    నలబడడాద. 

పరుగున   వచిచన   ఆయాసం  వలల   కావచుచ, 

ఆమ   కాళ్ళుల   వణుకుత్ున్నయి. 

ముసల్త్నం   వలల   చేత్ులు   కడా 
వణుకుత్ున్నయి.   చిక్ల్ంచిన   కళ్ళలలోంచి, 

అవి  వలుగునచూడలేకనేమో- ధారాపాత్ంగా 
నీళ్ళుల   కారుత్ున్నయి. 

"నువువా      న్    దేవుడివే   కదూ? న్   రాముడివే 
కదూ?  ఈ  శబరన  చూసిపోదామన  వచ్చవు 
కదూ?  ఎంత్   దయ    సావామీ,  నీకు?  కాళ్ళలక్ 
చపుపాలు   కడా  లేకుండా  నడిచి  వసుతన్నవా, 

న్  కోసం?  ఎనన   ముళ్ళుల   గుచుచకున్నయో 
పాపం!"  అంటూ  రాముడి   కాళ్ళలమీద   పడడాద 
శబర- ఎట్ల   గురుత  పటిటూందో  మర, రాముడిన! 

రాముడ  ఆమను  పైెక్   లేవన్తత    అన్నడ 
"అమామ!  పెదదదానవి,   న్   కాళ్ళలక్  నువువా 
నమసకరంచటం  ఏమిటి?  నీ  కొడకులాంటి 
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వాడిన   కదూ?  నేనే    నీకు   నమసకరంచ్ల్ 
కదా?" అన. 

శబర   కళ్ళలలో   ఎనన   నీళ్ళుల   నండాయంటే 
ఆమక్క    వేర   పరాపంచం   ఏమీ   కనపించలేదు. 

ఆనందంతోటి   ఉబ్బ  త్బ్బబెబైపోయిన   ఆ 
త్ల్లక్   ఏం   మాట్లడాలో    తోచలేదు,  ఏం 
చయాయలో     కడా    గురుతకు   రాలేదు. 

రాముడిన    నేలమీదే   కరోచబెటిటూంద.  త్ను 
ఆయన   ఎదురుగా  కరుచననద.   ఆయనేన 
పటుటూకొన   త్డిమింద  కొంత్సేపు .  
ఆ పైెన   కొంచం   తేరుకొన  అననద  "న్యన్! 

న్కంత్   సంతోషం    కల్గిందో    చపపాలేను- 

నేను   ఇనేనళ్ళులగా   ఎదురుచూసుతనన   దెైవం  ఈ 
రోజున    న్   ముందుకు    నడిచి   వసుతందన 
ఉదయం    నుండి    ఎందుకో  ,  అనపిసూతనే 
ఉననద.   చూడ!  న్   ఊహ   నజమైంద. 

నువువా    న్   ఇంటికే    వచ్చవు   నేరుగా.  న్ 
జీవిత్ంలో    ఇద    ఇక   మరచిపోలేన    రోజు. 

రా,రా!   ఇంటోలక్   రా!   కొంచం  సేపు     న్ 
గుడిసెలో   విశారాంత    తీసుకుందువు.  కాళ్ళుల- 
చేత్ులు   కడకోక  .   నీళ్ళులన్నయి   ఇకకడ-

ఇదగో,   తారాగేందుకు  నీళ్ళుళ.  నేను   ఇపుపాడే 
గబగబా   వళ్ల   కొనన    పళ్ళుల    కోసుకొసాతను 
మీకోసం.   పాపం  ఎపుపాడ  తన్నరో, ఏమో! 

మంచి   రగుపళ్ళల   (రణికాయల)  కాలం   కదా, 

అడవి   నండా   రగుపళ్ళుల    ఉన్నై  .  నేను   ఇట్ల 
పోయి   అట్ల  వచేచసాతను   కరోచండి-"  అన 
హడావిడి  పడడాద. 

రాముడ   ఆమను    వారంచే  లోగానే   బుటటూ 
చేత్బటిటూ   బయటిక్   పరుగెతతంద   శబర. "త్న 
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దేవుడ   నడచి  వచ్చడ,   త్న   ఇంటిక్! 

దేవుడిక్    ఆకల్గా   ఉంద.  తనేందుకు 
రగుపళ్ళుల  కావాల్."  

తయయటి   పళ్ళుల   ఇచేచ    చటుల    ఏవో 
తెలుసామకు. ఆ చటలలో  దోరదోరగా   మాగిన 
పళ్ళలను    ఏర   ఏర    కోసింద.  బుటటూ  నండగానే 
అతథులకు    ఇచేచందుకన   వనక్క    పరుగు 
పెటిటూంద.   ఆ   బుటటూను   రామలక్ష్మణుల 
ముందు    పెటిటూంద.   రాముడి   ముందు 
కరుచననద.   "తనండి     న్యన్! 

బాగున్నయి   రగుపళ్ళుల.  తయయగా 
ఉన్నయిలే,  తనండి"  అన   బుటటూను   వాళ్ళలక్ 
దగగరగా  జరపింద. 

లక్ష్మణుడ   కదలలేదు.   రాముడ   ఒక 
పండను   చేతలోక్    తీసుకున్నడ. 

"అయోయ!  ఒకకటొకకటే    ఏం   తంట్వు? 

అంత్   న్జూకా?  గబగబా   తన్ల్.  నేను 
తనపిసాతను  ఆగు" అన  బుటటూను త్న   దగగరక్ 
జరుపుకుననద    శబర.  బదులుగా    నవావాడ 
రాముడ-  కేవలం    భగవంత్ుడే 
నవవాగల్గేటుల, చిరునవువా     నవావాడ. 

అకసామత్ుతగా  శబరక్  అరథిమంైద- త్న  దేవుడిక్ 
త్ను   తనపించబోత్ుననద!  దేవుడ    త్న 
చేతతో   పెటిటూన   రగుపళ్ళుల    తనబోత్ున్నడ! 

"దేవుడిక్    ఎట్ల   తనపిసాతరు?  మంచి   పళ్ల 
పెట్టూల్!  మంచి   పళ్లవో    ఎట్లగ, 

కనుకోకవటం? పులలటి  పళ్ళుల,  వగరుగా ఉండే 
పళ్ళుళ   రాకుండా   చూసేదెలాగ?"  త్డబడి 
పోయిందామ  మనసు.  

చేత్ులు   వాటంత్ట   అవే   పళ్ళలను   ఒకొకకక 
దానీన   ఆమ   నోటిక్   అందంచ్యి.   ఆమ 
నోరు  ఒకోక  పండనూ  కొరక్  రుచి  చూసింద. 

బాగునన   పళ్ళలన   ఆమ   ఒకొకకకటిగా 
ఇవవాసాగింద,  రాముడిక్.   రాముడ 
తంటున్నడ  -  శబర   ఎంగిల్  చేసి   ఇసుతనన 
పళ్ళలన   సంతోషంగా  చపపారసుతన్నడ! 

లక్ష్మణుడి   కళ్ళుల   పెదదవయాయయి,  యీ 
ఘోరానన   చూసి-  "సరవా  పరాపంచ్నకే    ఏల్క 
అయిన  శ్రారాముడ  శబర  ఎంగిల్న   తనటం 
ఏమిటి?!"    కళ్ళలతోటే    సెగైలు   చేశాడ 
రాముడిక్ - తనదదన.  'ఎంగిల్  పళ్ళుల ' అననటుల 
అసహయంగా  ముఖం  పెటిటూ  చూపించ్డ. 
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రాముడ   త్ముమడి   సెగైల్న   అససలు 
పటిటూంచుకోలేదు.  శబర   త్న  నోటిక్ 
అందసుతనన    రగుపళ్ళలన   ఇషటూంగా 
తంటూపోయాడ. 

ఆయన     ముఖం      చూసేత       ఎవరకనై్ 
తెలుసుతంద-  శబర   ఇసుతనన   రగుపళ్ళల   రుచి 
ఆయనకు   నజంగా   చ్లా   నచిచంద! 

అమృత్ం   తంటుననవాడి    ముఖం   ఎట్ల 
ఉంటుందో  అట్ల  ఉంద  రాముడి  ముఖం!  

కొంచం సేపు  ఆయనన   తేరపార  చూసాక, ఇక 
చేసేదేమీ  లేక  లక్ష్మణుడే   త్ల  తరాపుపాకున్నడ! 

శబరక్   రాముడి   పటల  ఎంత్   పేరామ   కల్గిందో, 

రాముడికీ   శబర  పటల   అంత్  ఇషటూం  కల్గింద . 
ఆమ   సొంత్  చేత్ులతో   ఆయనకు   తనపించి 
సంబరపడితే, ఆయన  అమ  చేత్ుల  మీదుగా 
తననందుకు  సంతోషపడాడాడ. త్న  జీవిత్ంలో 
ఆన్టి  వరక   అంత్   రుచికరమైన   ఆహారం 
తనలేదు  ఆయన!  కడపు  నండేంత్  వరక 
తంటూ   పోయాడ  రాముడ.  అటు  పైెన 
అంత్   చకకన   పండలన   పెటిటూనందుకు   శబరన 
పరాశంసలతో    ముంచతాతడ.  లక్ష్మణుడ 
ముఖం   మాడచకొన   అంతా   చూసూత 
నలబడాడాడ,  ఏమీ  అనకుండా. 

త్రావాత్  న్ల రోజులకు,  వానర రాజు  సుగీరావుడి 
ఇంటోల   మంచి  విందు  ఒకటి  జరగింద. 

రాముడ,  లక్ష్మణుడ   ఇదదరూ   బాగా 
భోంచేశారు,  గొపపా   గొపపా   పిండివంటలతో. 

భోజన్లైెన్క   లక్ష్మణుడ   అడిగాడ- 

"అన్న!  భోజనం   అదుభుత్ంగా   ఉంద, 

కదూ?" అన . 
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"బాగుంద   బాగుంద"  అన్నడ   రాముడ- 

"కానీ   శబర   పెటిటూన   రగుపండలంత్   గొపపాగా 
అయితే లేదు"  అన  జోడించ్డ. 

లక్ష్మణుడిక్  అరథిం  కాలేదు  . ఆ త్రావాత్  వాళ్ళుల 
వేరువేరు   చోటల   గొపపా  గొపపా  మహారాజులు 
పెటిటూన   విందు   భోజన్లు   తననపుపాడలాల 
అడిగాడత్ను   అననన- "ఈ   భోజనం   చ్లా 
గొపపాగా   ఉంద   కదన్న?!"  అన.  పరాతసారీ, 

ఆ   భోజనం   ఎంత్   అదుభుత్ంగా   ఉన్నసర, 

రాముడ  -"శబర   పెటిటూన   పళ్ళుల   ఇంకా   చ్లా 
బాగున్నయి" అనే  అంటూ  వచ్చడ. 

చ్లా    సంవత్సరాల   త్రావాత్   అరథిమైంద 
లక్ష్మణుడిక్  -  భోజన్నన  రుచికరంగా  చేసేద 
దానలోక్   వాడిన   న్యియ  కాదు;  అందులో 
వేసిన   జీడిపపుపాలు,  బాదాములు   కాదు- 

భోజన్నక్   రుచి   ఏరపాడేద   పేరామ   వలలనే. 

భగవంత్ుడ  ఇషటూపడేద  ఆ పేరామనే!
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ఇవవాట్నక్  ఇషటూపడేద, తీసుకోట్నక్  ఇషటూపడనద.....? 

జవాబు: సలహా 
రటైెరయిన  సిటబస్ డరయివర బెైక్  మీద  కరుచనన  భారయ  విసుకుకనేదెపుపాడ!? 

జవాబు: భరత బెైకును  పరాత బస్ సాటూపు  దగగరా  ఆపుత్ుననపుడ!! 

కరగిపోయిన్  త్రగి పోనదేమిటి? 

జవాబు: కాలం!! 

సేకరణ: శ్రా వివియస్ మూరత, చొదమళ్ళళ.
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చ ద ు వు -ప న
రచన: నందన, 5వ త్గరత, పరాకృతబడి, చనేనకొత్తపల్ల. బొమమలు: వినయ.

మనోహర: అమామ!  నేను చదువుకుంట్నే!

అమమ:మనం  పేదవాళ్ళలం న్యన్, మనకందుకు  చదువులు? 

చదువు కుంటే  మనకు రోజులు గడవువా.  వదుద  న్యన్.

అమమ: నువువా యీ  మూడ న్లలూ ఏదో ఒక  దుకాణంలో  
పన చయియ. కాసిన  డబుబలు జమ  అవుతాయి. త్రావాత్  ఆ 
డబుబతో  చదువుకుందువులే; ఊరకే విసిగించకు.  

యజమాన: మనోహర; క్లో కందపపుపా  కటుటూ!
మనోహర: సరనండి, ఇంకా?

చ్లా మనసు పెటిటూ పన చేశాడ,అయిన్  న్లగడిచే సరక్-

యజమాన: ఇదగో , ఈ జీత్ం  తీసుకొన పో, ఇక రానకకర 
లేదు. పాత్  పిలలవాడ  వసాతనంటున్నడ మళ్ల. 

మనోహర: విచ్రంగా  కర్చన ఉన్నడ, 

దుకాణానక్ ఎదురుగా.  అంత్లో...

అంత్లో.. కొందరు దొంగ పిలలలు దుకాణం 
లోంచి సామానుల ఎత్ుతకుపోత్ూ కనబడాడారు..

కానీ, మనోహర పటుటూ విడవలేదు, చివరక్..

మనోహర  ఒక  క్రాణా దుకాణంలో   చేరాడ

1 2

3

4
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అ-అ- అయోయ! వళ్ళుళ సామానుల ఎత్ుతకు పోత్ున్నరు! 

వళ్ళలన ఆపాల్ ఎలాగెనై్.. ఏంచేయను? పోలీసు!!

 దొంగ పిలలల్న పటేటూసుకున్నడ పోలీసు..!!

దుకాణం యజమాన సంతోష పడాడాడ. కానీ 
పోలీసు బాధగా అన్నడ: ఇలా లాభం లేదు- 

వళ్ళళన మంచి బళ్ళ వేసి చదవించ్ల్..

పోలీసు: నువువా ఏకాలసు బాబూ?

మనోహర: నేను చదువుకోవటేలదు సార!

మనోహర పోలీసుకు త్న కథ చపాపాడ.

నువువా బాధ పడకు మనోహర! ననున నేను 
చదవిసాతను.  

మనోహర పెదదయాయక పోలీస్ ఆఫీసర 
అయాయడ. 

అంత్కంటే పుణయం 
ఏముంటుంద?

పిలలలెవరకైన్ 
చదువుకునేందుకు

 డబుబలేలకపోతే
 ననున అడగండి!

7 8
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క్ రాస టూఫ ర  పా ల్ న
నరవాహణ: సౌమయ, పుసతకం డాట్ న్ట్.

దాదాపు పదేళ్ళళ క్రాత్ం, ఈన్డ పతరాకలో పిలలల పేజీలో ఒక వాయసం 
వచిచంద.  అద  "ఎరగాన్"  అనన  పుసతకం  గురంచి,  అద  రాసిన 
క్ రాస టూఫ ర  పా ల్ నీ  గురంచి. 

న్కు  ఎందుకు  అద  బాగా  గురుతండిపోయింద  అంటే,  ఆ 
పుసతకానన  రాయటం  మొదలెటేటూ  న్టిక్  పాల్నీ  వయసు  పదహేనేళ్ళుళ!  వందా,  రండ్ందల  పేజీల 
పుసతకం కాదద- ఐదొందల దాకా పేజీలు  ఉన్నయి. పెదద పుసతకమే!  

'ఎరగాన్' ఒక పిలలల నవల. పద-పన్నండేళ్ళళ వయసు పిలలలక్ నచేచటుల రాయబడింద. అంటే,  చినన 
పాల్నీ త్నకన్న చినన వాళ్ళళకోసం, తానే ఒక నవల రాసాడననమాట! అందుకే అపపాటోల న్కద బాగా 
గురుతండిపోయింద. 

పాల్నీ అమరకాలో పుటిటూ పెరగాడ.  పదో త్రగత వరక ఇంటోలనే చదువుకున్నడ.  దూరవిదయ 
దావారా  పదో  త్రగత  పాసయాయక,  కొంచం  ఖాళ్  సమయం  చిక్కంద.  'ఆ   సమయం  అంతా 
కేట్యించి  ఒక  నవల  రాసేత  ఎలా  ఉంటుంద'  అనుకున్నడ.   ఇంటోల  అమామ,  న్న్న,  అకాక 
అందరూ  బలే పోరాత్సహించ్రు. దాంతో పాల్నీ నవల రాయడం మొదలుపెట్టూడ. అలా  పుటిటూంద, 

'ఎరగాన్'  అనే  ఐదొందల  పేజీల  పుసతకం!  ఇందులో  ఎరాగాన్  అనే  పిలలవాడి  సాహసాలు,  అత్న 
జీవిత్ంలో వచిచన మలుపులు ఉంటైె. మధయలో పిటటూకథలాల వేరు వేరు కథలు బోలెడ వసూత పోత్ూ 
ఉంట్యి.  పాత్కాలపు జ్నపద కథలోలలాగా రకరకాల వింత్ పారాణులు,  అదుభుత్ లోకాలు చ్లా 
ఉంట్యి.  పాల్నీ  వాళ్ళల  అమామవాళ్ళళక్  అద  ఎంత్  నచిచందంటే,  దానన   వాళ్ళ  సొంత్గా 
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పరాచురంచ్రు.  అద   చదవినవాళ్ళలకలాల  నచిచంద;  అనూహయ  విజయం  సాధించింద.  పాల్నీక్ 
ఎంతో పేరు తెచిచపెటిటూంద- న్ల రోజులోలనే  చినన పాల్నీ 'పెదద రచయిత్' అయిపోయాడ!

ఐతే  ఐదొందల  పేజీలు  రాసిన్,  పాల్నీ  కథ  ఐపోనే  లేదు!  అద 
మొదటి  భాగమేనట!  ఒకసార  ఎరగాన్   రాసాక,  దానక్ 
కొనసాగింపుగా  2005  లో  "ఎలెడాస్ టూ"  అన  ఇంకో  నవల,  2008 లో 
"బ్రాసిన జర"  అన   మూడో  నవల  కడా  రాసాడ  పాల్నీ.   ఇదే  కథ 
కొనసాగింపుగా   న్లుగో(ఆఖరు)  పుసతకం  "ఇన్ హరటన్స  "  2011  నవంబరులో 

విడదల కాబోతోంద!  ఇపపాటిదాకా ఇత్న పుసతకాలు  వివిధ భాషలోల రండ కోటల కాపలు అముమడ 
పోయాయట! 

పాల్నీ  రాసిన  కథలు  పూరతగా  కొత్తవేమీ  కాదు-  అంత్కు  ముందే  వచిచన  "లారడా  ఆఫ్  ద  రంగస", 
"బ్యోవులఫ"  లాంటి  నవలలకు   చ్లా  దగగరగా  ఉంట్యి  ఇవి.  పాల్నీ  కడా  ఆ  విషయానన 
ఒపుపాకుంట్డ-  'అవనీన  చదవాకే,  పిలలల  కోసం  నవల  రాయడం  మొదలుపెట్టూను'  అన! 

అయితేనేమి, పదహేనేళ్ళళ వయసులోనే ఇంత్ రాసాడంటే వాడ గొపపావాడననటేల  కదా?

ఇంత్కీ,  అసలు   ఇత్న  గురంచి  ఎందుకు   చబుత్ున్నను  అంటే  -  మనలో  అందరకీ  రకరకాల 
ఊహలు వసూత ఉంట్యి. "సచిన్ న్ దగగరక్ వసేత ఏం మాట్లడాల్?", "బెన్ టెన్ లో నేను కడా 
ఒక పాత్రన్తైే  ఎలా ఉంటుంద?" ఇలా  ఏదో ఒక విషయం  గురంచి అందరం  ఊహించుకుంటూనే 
ఉంట్ము  కదా,  ఆ  ఊహలకే  మర  కాసత  పదును  పెటిటూ,  కథలు  అలులత్ూ,  వాటిన  తోటివాళ్ళలతో 
పంచుకుంటూ  ఉంటే  ఎంత్  బాగుంటుంద!  ఆటకు  ఆట్  ఆడినటుల  ఉంటుంద, 

మన  ఊహాశక్తక్  పదును  పెటుటూకుననటూల  ఉంటుంద!   అందరూ  పాల్నీలాగా 
ఐదొందల  పేజీల నవలలు రాయనకకరలదు- కానీ, చదువుతో పాటు, మన సృజనక్ 
ఇలా  పదును పెటుటూకుంటే త్పేపాముంద? సరదాక్ సరదా, పదసంపదక్  పదసంపద!
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స మీ క్ష  
కొత్తపల్ల నవంబరు 2011 సంచిక  పెై  ఒక సమీక్ష. 

నరవాహణ: శ్రామత మాలతీ కృషణ, విదాయరథి సృజన కుటర, విజయవాడ 

చిన్నరులంతా  బాలలదనోత్సవం  సంబరంగా  జరుపుకొన 
ఉంట్రు  కదూ!  సంపాదకీయంలో  'స్ను'లాగా  ఉపన్యసాలు 
అదరగొటేటూసారా మర?  పదంట తొమిమద పిలలల కథలతో ఈసార 
కొత్తపల్ల  పుసతకం  నజంగా  బాలల  దనోత్సవ  పరాతేయక  కానుకలాగా 
అనపించింద. 

వజ్రానన  వజరంతోనే  కొయాయలననటుల,  బదధాకానన  వదలగొటటూట్నక్ 
మంచి  ఉపాయమే  చపాపారు  సౌమయ  అండ్  కో.  దేవుడి  త్రపున 
పిశాచం రావటం మాత్రం వరైట! 

ఏనుగు,  స్తాకోక  చిలుకల  కాంబ్నేషన్  త్మాష్గా  ఉంద.   మామూలుగా  పెదద  జంత్ువులు 
చిననవాటిముందు  బడాయి  పోతాయి  కదా!  భువనేశవార  భిననంగా  ఆలోచించింద.   ఇంత్కీ 
ఏనుగు, స్తాకోకచిలుకలు ఎలాంటి ఆటలు ఆడకున్నయో సరదాగా ఆలోచించచుచకడా. 

'గాడిద త్నునలు'  కథనం కొత్తగా ఉంద.  నకకనుంచి గాడిద,  ఆ త్రావాత్ పాప త్పిపాంచుకోవటం 
కథలో కథలాగా ఉంద. మొతాతనక్ పాప చ్లా ధైరయవంత్ురాలే! 

'చేయగలం'  అనే  నమమకమే  మనచేత్  అసాధయమనుకునే  పనులు  కడా  చేసేలా  చేసుతందన 
తెలుసోతంద  కదూ,  ఆ కథ దావారా?  'రాజు పేద'  అనే  సినమాలో  ఓ  'జేబులో  బొమమ'  ఉంటుంద. 

అదీ ఇట్లనే, భలే పనులు చేయిసుతంద, చందరశేఖర మంత్రంలా! 
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దొంగత్నం  చేసిన  పవన్న  తోటమాల్  మొదట  కొటిటూన్,  మళ్ళ  త్నే  అత్న  మనసు  మారచట్నక్ 
పరాయతనంచటం చ్లా బాగుంద.  అందుకు వేసిన పాలను కడా బాగుంద. 

ధరమం రోడడామీద పడిందనటంలో నజంగానే చ్లా పెదదరకం కనబడింద.  గాంధీతాత్న ధరమంతో 
సరపోలచటం నజంగా ఆ చిననబురరాక్ ఎలా సాధయమైందా అనపించింద. 

'పిశాచ్ల  సహాయం'  కథన  వినపించినపుపాడ,  ఓ  ఐదేళ్ళలపాప  మొదటోల  చ్లా  కంగారు  పడింద- 

రంగడిన  వాళ్ళల  అమమ  ఇంటోలంచి  వళ్ళపొమమననదేమిటన  బాధపడింద-  మళ్ళ  పిశాచ్లు  సహాయం 
చేయటం  ఏమిటన  కాసత  ఆశచరయపోయింద-  చివరక్   అమేమ  ఆ  న్టకంఆడించిందన  తెల్సాక 
త్ృపితగా  నవివాంద!  ఎంత్  బదధాకసుతడైన్,  కొడకున  త్ల్ల  అలా  వళ్ళళగొటటూదనన  నమమకం  అబదధాం 
కాదనుకుంట్.  న్గమణి కథ చకకగా వారాసింద. 

చందమామలోన కుందేలున ఆశ  చూపెటిటూ,  నకకనీ పుల్నీ సేపాస్ షిప్లో  అకకడిక్  పంపించేదాదమనన 
ఐడియా అననయకే సాధయం! కుందేలులా నువ్వా భలే తెల్విగా ఆలోచించ్వు, అనన్య! 
రత్నహారపు  సమసయన  పుణయవత  నజంగానే  చ్లా  మంచి  ఉపాయంతో  పరషకరంచింద.  చీమలు 
ఎంత్టి ఘనకారయమైన్ చయయగలవన త్నకలా తెల్సిందో, మర! 

అనురాగ  చపుతనన  'నోటి  దురావాసన'  కథలో  చివరక్  వాసన  పోయిందా,  లేదా?  ఆసుపతరా 
పాలైెనటులన్నడ,  పాపం!  ఇంకా  నోటోల  మౌత్వాష  పోసుకుంటూనే  ఉన్నడా?  ఏమంైదోవచేచ 
సంచికలో చబుతారనుకుంట్, కదూ? 

అటటూమీద బొమమ, యువకరట్లు యథపరాకారం బాగున్నయి.  క్రాసమస్ తాత్యయకోసం, అందరకీ 
మరనన కథలు, కబురుల కానుకలు తీసుకొచేచ కొత్తపల్లకోసంఎదురు చూసూత ఉందాం. 
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ప ద ర ం గ ం-10
ఈ పదరంగం చ్లా సులభం! దీనన  ఓ తెలలకాగిత్ంలో  పూరంచి పంపండి.  మీ పేరుతో బాటు  మీ బడి పేరు, 

త్రగత త్పపాక రాయండి. సరైన సమాధాన్లు పంపిన పిలలల  పేరలను  పదరంగం-11 తో పాటు పరాచురంచగలం.

నరవాహణ: దేవి, బెంగుళ్ళూరు.

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

11

ఆ ధా రా ల ు: 

అ డ డాం: 

1.  కోడి  కాన కోడి (3)

3.  మోసం (3)

5.  పిలలల్న కరోచబెటుటూకున గిరగిరా తరగేద (5)

7.  ఆడేద  ఆటే  అయితే  పాడేద? (2)

9.  మేకు  సాగింద(2) 

10.  పశువులు  మేసేద(2)

11.  చ్లా  రకాలు(5)

న ల ు వు: 

1.  మీరు పూరత  చేసుతననద (4)

2.  గొటటూంలో  వత్ుత   ఎగిర పోయింద (2)

3.  ఒక  యుదధాకళ్ళ-(మీరూనేరుచకోవచుచ)(3)

4.  పటటూణం (2)

6.  గజిబ్జిగా  పాలకర (4)

8.  స్త్ కష్టూలు స్త్వి, దీన కష్టూలు  దీనవి(2)

9.  మే  మే  అన అరచేద (2) 

10. మంచి(2)

ప ద ర ం గ ం  -9   క్    స మా ధా న ం  
సరైన  సమాధానం  రాసి  పంపిన 
పిలలలు:

1. అసంగానందరడిడా, 4 వ త్రగత, 

అజంతా సూకలు, న్లూలరు.

2. ఏ .యస్. నందన, 4 వ త్రగత, 

పరాకృత బడి, చనేనకొత్తపల్ల.
3. జి.సత్యలక, రండో త్రగత, 

ఇంటిబడి, చనేనకొత్తపల్ల.
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చి టి టూ పా ట ల ు
రచన, గానం: 'కవికాక్'కీ.శే.జసై్తారాం, కోగిర, అనంత్పురం జిలాల. 

అ ం దా ల  బా ల

అందాల బాలా 
ఆడకోవేల? 

జిజి జపోయేవేళ్ళ 
జొ జో ఉయాయల 
అమమపాడే జోల 
కమమగుంద చ్లా! 

బ ం గ ర ు  బొ మ మ  
బంగరు బొమమ మా పాప 
మాపాప నవువాలు రతానలు 
మాపాప పలుకులు ముతాయలు 
మాపాప నడకలుల న్ట్యలు 
మాపాప ముంగురులు త్ుమమదలు 
మా పాప బుగగలు రోజ్లు! 
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ర ం గ ు ల  రా ట న ం! 

అదగో అదగో అందాల పటనం 
పటనంలోన బాలవిహార 
బాలవిహారోల రంగులరాటనం 
రాటనం చుటూటూ బచచన గురారాల 
గురారాలెకీక ట్సచ్ ట్సచ్ ట్సచ్ ట్సచ్. 

గురారాలెకీక గిరగిర తరుగుత్ు 
సవారీ చేదాదం చలో చలో! 

ఏ మ ం ద? 

కుకకపిలల ఏమంద? 

చకకన చుకాక రమమంద 
పిల్ల కన ఏమంద? 

మలెల మొగగ తెమమంద. 

మేకపిలల ఏమంద? 

మడలో దండ ఇమమంద 
ఆవుదూడ ఏమంద? 

అందాల బొమామ లెమమంద!
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64

ఈ  న్ ల లో  ఏ ప న -ఎ వ ర ద?

ఆరథిక వయవహారాలు, నరవాహణ: సుబబరాజు
సంపాదకత్వాం: న్రాయణ
వబెసైటు, సమాచ్ర సాంకేతకత్: ఆనంద, లక
అక్షర కరుపా: శ్రా లక
ముదరణ: 'ముదరాక' కృపాకరరావు
ముఖచిత్రం  'ఎడారలో దేవుడ': వరాంజి
చితారాలు: వరాంజి, అడవిరాముడ, రాము, 

వినయ, వాసు, సురష, వంకట్ . 
బొమమకు కథ: జి.లల్త్, telugu4kids

కథలు, పాటలు: చ్లామంద పిలలలు

మ ు ద రాత్  ప రాత్ ు ల  వ ల :

పరాత ఒక్కంటిక్: 20 రూ.

12 పుసతకాలకై చందా: 240 రూ.

“కొత్తపల్ల ట రసుటూ  పేరట యంవో” /డిడిన ఈ చిరున్మాకు 
పంపండి:  కొత్తపల్ల ట రసుటూ, యంఆరవో ఆఫీసు దగగర, 

చనేనకొత్తపల్ల, అనంత్పురం జిలాల- 515101, ఆంధరపరాదేశ.

బాయంకు అకౌకంటు వివరాలు:
“Kottapalli Trust”,
A/c No. 0138101018809 (savings), Canara Bank, 
Chennekothapalli. IFSC: CNRB0000138

ఫోనుల:  08559 240222, 7702877670
ఇ-మయిలు: team@kottapalli.in

పిలలలోల సృజన్త్మకత్ సహజం.  కథలు, ఆటలు, పాటలు, బొమమలు దానక్ ఊతాననసాతయి.  మాత్ృభాషలో 
ఇషటూంగా చదవటం, తేల్కగా రాయటం వసేత అటుపెైన అనన శాసాతరీలూ సులభంగా వంటపటుటూతాయి-నజం! 

అందుకన మీ పిలలలోల ఉనన కాలపానక శక్తక్ పదును పెటటూండి.  వాళ్ళలను కథలు రాసేందుకు, పాటలు పాడేందుకు, 

బొమమలు వేసేందుకు పోరాత్సహించండి.  వాళ్ళళ రచనల్న మాకు పంపండి.  కావాలనపిసేత మీర ఇలాంటి 
పతరాకనొకదానన మొదలు పెటటూండి- ఎలాగెనై్ సర- పిలలలు పెదదవాళ్ళలయేయలోగా వాళ్ళుళ చ్లా చ్లా తెలుగు కథల్న 
చదవేలా, రాసేలా చేయండి.   మీ పిలలలకు ఈ పతరాకలోన కథలు నచుచతాయనే మా నమమకం- వటిన 
వలైెనంత్ మందతో పంచుకోండి.  మీరు రాసిన పిలలల కథలు ఏమైన్ ఉంటే పనగటుటూకున్ైన్ సర, మాకు 
పంపండి.  వలు చేసుకొన పరాచురసాతం.

ప రాతే య క  క ృ త్ జ ఞత్ ల ు :

 పరాకృత  బడిక్, మన లైెబరరీ వారక్, telugu4kidsవారక్, కారూటూనల మూరతగారక్, మాలతీకృషణ గారలక్, రాధా రాజశేఖర గారలక్, 

కంపూయటరలలో లైెనకుస వయవసథిను  చకకగా అందసుతనన ఉబుంటు వారక్,  జింప్, అడాసిట త్దత్ర ఓపెన్ సోరుస సాఫ్టూవేరు నరామత్లకు, 

ఇంకా పేరుల రాయన అనేకమందక్.



మంచి పుసతకం  :  
మే థ       मॆं  Tricks  

మూడ భాషలూ కల్సి త్యార్ైంద్ ఈ మాట- అరథమెైంద్గా? 

ఇవేవో  ఒటిటి  లెకకలే  అనుకునేరు.  లెకకలు,  సోషలు,  సెనైుసులోలి   చికుకల్నె   చకకన్  భాషత 
కలగల్పి  అంద్ంచి,  ఒకపపటి  పిలలిల్నె   బాలజ్యేత్  ద్వేరా  ఇరవైఐదు  సంవత్సురాల  పాటు 
ఉరూరిత్లూగించారు  అవసరాల రామకృష్ణారావుగారు. మేథ        मॆं  Tricks   అన్ ఆయన్ శీరిషిక 
నడిపిత,   ద్న్కి  తాము  పంపిన  సమాధానాలు  సర్ైనవో  కావో  అన్  టెనషిన్  పడేవాళ్ళుళ 
ఆంధరదేశంలో  పిలలిలు!

ఆనాటి  ఆ  చికుక  పరిశనెల్నె,  వాటి  సమాధానాల్నె  2005 లో  మూడ  బుజిజ 
పుసతకాలుగా  వలువరించారు ఎమెసోకవాళ్ళులి.
అంత్గొపప  అవసరాల  వారు  గత్  మాసం  సవేరగసుతలయాయేరు-  ద్ంత 
మరొక గణిత్విశారదను తెలుగువాళ్ళుళ  కోలోపయినటలియింద్.

ఈ  పుసతకాలోలి  భాష  వాయేవహారికమే-  ఐనా  మరీ  ఏమంత్  సరళ్ళం  కాదేమ. 

అయినా తెలుగులో  తొమ్మాదో త్రగత్, ఆపైన చద్వే పిలలిల మేధసుసుకు  ఈ 
టిరికుకలు  మంచి  మేత.  పిలలిలకు  అరథం  కాకపోత  అరథం  చేయించటాన్కి 
పదదలు ఎల్గూ ఉనానెరు !

ఎటొచ్చ  మాసపత్రికలో  పటిటినంత్  టెనషిను  ఇపుపడ  ఈ  సమసయేలు  ఎల్గూ  పటటివు- 

ఎందుకంటే  పరిశనె వంబడే సమాధానాలూ ఉనానెయి కద మరి!

ఎమెసోకవారినడిగి  ఈ  పుసతకాలను  త్పపక  చదవండి..వీటిలోన్  సమసయేల్నె   (సమాధానాలు 
చూడకుండా) మీకు మీరుగా  పరిషకరించేందుకు పరియత్నెంచండి- మీర్ంత్ తెల్వైనవాళ్ళ 
మీకే తెలుసుతంద్!



అ య్ యో    !   తె ల ు గ ు  రా ద  ,   ఎ లా గ  ?!  

"కథలమ్మా కథలు! కథలమ్మా కథలు! రకరకాల కథలు! తెలుగుపిలలల కథలు!" 
"ఏం కథలు బాబూ? మ్ పిలలలకు తెలుగు చదవటం రాదు.  ఇంగ్లషు కథలు ఏమన్నా ఉన్నాయ, నీ దగగర?" 

"ఇంగ్లషువైతే  వేరేవాళ్ళ  దగగర  దొరుకుతాయండ.  న్  దగగర  ఉన్నా  సరుకంతా  తెలుగువాళ్ల  కోసమ.  ఏం,  మీ  పిలలలు 
తెలుగువాళ్ుళ కారాండ? పాపం, వాళ్ళకి కొంచెం తెలుగు నేర్పించకపోయరూ?" 

"ఏమో  న్యన్!  మ్  వాళ్లకైతే  ఇంగ్లషు  అంటేనే  ఇషటం.  ఆ  ఇంగ్లషు  నేరుచుకునేసర్కే  వాళ్ల  తల  పారాణం  తోకకొచ్చుంద. 

ఇంక తెలుగు ఎకకడ నేరుచుకుంటారు?" 

"అవున్లండ, పాపం.  కానీ న్ దగగర ఉన్నావి తెలుగు కథలేన్ండ.  మీకు పనికిరావు." 

"ఏద,  ఓసార్  చూడనియ్యో-  పుసతకం  బానే  ఉన్నాటుటందయయో,  కాయ్తం,  రంగులు  అదనీ-  దనినా  పాపం  ఇంగ్లషుల 
అచెచుయయోకపోయరూ?  మీకూ  కొంచెం  అమమాకాలుండేవి  గద!  ఇపుపిడు  పిలలలంతా  ఇంగ్లషు  బళ్లల  చదవీ  చదవీ, 

తెలుగుని పూర్తగా మరచే పోతున్నారుగా?" 

"అవున్ండ,  అందుకనే  వీటిని  తెలుగుల  మ్తరమ  అచేచుసుతన్నాం.  మీ  పిలలలకి  ఈ  కథలు  కావాలంటే  వాళ్ుళ  తెలుగు 
నేరుచుకోవాల్సింద, తపపిదు.  లేకపోతే ఇంకో మ్రగం ఉంద- మీరు వాళ్లకి చదవి పెటటచుచు-" 

"అవునేల,  అటాలగైన్  వాళ్లకి  మెలలగా  తెలుగు  చదవటం  వసుతందమో,  చూసాతన్ు.  కథలు  చదవటం  కోసమన్నా  వాళ్ుళ 
తెలుగు నేరుచుకుంటారేమో" 

"తపపికుండా  నేరుచుకుంటారు  చూడండ.  అదమంత  బరహ్మావిదయో? తలచుకుంటే  వాళ్ుళ  ఒకకరోజుల  నేరుచుకోగలరు. 
కథలల మ్య మీకు తెలీనిద? మీరు చ్న్నాపుపిడు ఎనినా కథల పుసతకాలు చదవలేదు?" 

"అవున్ు న్యన్! ఇపుపిడు తెలుగు పుసతకాలే కరువైపోతున్నాయ్" 

"ఏమీ  లేదండ! ఆదర్ంచేవాళ్ుల ఉంటే  భాష  చటుకుకన్  పుంజుకుంటుంద.  ఏం  చేసిన్  తెలుగుల  అరథమెైన్ంత  బాగా 
పరాయ్ భాషల  ఎంతమందకి అరథమౌతుంద, చెపపిండ? ఏదో  ఒక మ్య  చెయయోల్సిందన్ండ.  మీ  పిలలలకి  'తెలుగు 
రాదు' అని ఊరుకోకండ.  ఏదో ఒకటి చేసి వాళ్ళ భాషని వాళ్ళకి ఇవావాల్- లేకపోతే కుదరదు." 
"అంతేన్ంటావా?" 

"అంతేన్ండ- వేరే మ్రగం లేదు. మ్తృభాష తరావాతే, వేరే ఏదైన్." 
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